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ST.0 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną
wykonane w związku z realizacją projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Gliniane w Istebnej”
1.2. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”.
1.3. ADRES OBIEKTU
Obiekt oczyszczalni przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na działce według wykazu
sporządzonego na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntów:
Właściciel lub władający
Gmina Istebna,
powiat cieszyński

Nr działki

Adres właściciela

działka nr 2243/1 położona w
obrębie wsi Istebna
Obręb: 240309_2 - Istebna
(teren oczyszczalni ścieków)

Gmina Istebna
43–470 Istebna

1.4. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Kontraktowych

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA
Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
45100000-8 - Roboty przygotowawcze ST.1
45111000-8 - Roboty ziemne ST.2
45231300-8 - Zewnętrzne sieci technologiczne, kanalizacyjne i wodociągowe ST.3
45223000-6 - Roboty konstrukcyjno-budowlane ST.4
45111100-9 - Roboty rozbiórkowe ST.5
45320000-6 - Roboty izolacyjne ST.7
45400000-1 - Roboty wykończeniowe ST.8
45330000-9 - Wewnętrzne instalacje sanitarne ST.9
45252200-0 - Wymiana i montaż wyposażenia technologiczne ST10
45310000-3 - Zewnętrzne sieci kablowe ST 11
45310000-3 - Wewnętrzne instalacje elektryczne ST 12
74225000-2 - Rozruch, próbna eksploatacja ST13
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w skrócie (ST) wymienione poniżej
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną.
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Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z:
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej;
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji;
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych
(reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego;
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.
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Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika
podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicznoużytkowych.
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Zamawiającego.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.
1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
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1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaże Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie
zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Kontrakcie
przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy.
1.7.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego 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 ich
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST,
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru wstępnego Robót.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru wstępnego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające
Wykonawca wykona prace związane z przełączeniem obiektów i instalacji technologicznych dla
potrzeb projektu przebudowy oczyszczalni ścieków w sposób umożliwiający ciągłą pracę czynnych
obiektów oczyszczalni:
- Konieczne prace rozbiórkowe i demontażowe w celu przebudowy systemów technologicznych.
- Usunięcie i przebudowa urządzeń kolidujących wraz z zabezpieczeniem kolizji dla robót
ziemnych wraz z transportem i utylizacją nadmiaru gruntu.
Zmiany technologiczne będą wymagały również przygotowania obiektów do montażu nowych
urządzeń i wyposażenia technologicznego.
W tym zakresie Wykonawca w ramach przygotowania Terenu budowy wykona roboty rozbiórkowe
konieczne do:
- zmiany organizacji oczyszczania ścieków na reaktorach biologicznych w związku z przebudową
istniejącego obiektu
- wykonania innych prac wynikających z zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy
Wszystkie odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi wymogami.
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1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację zaplecza budowy, bazy, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością
powstania pożaru.
3) Zabezpieczenie istniejących obiektów czynnej oczyszczalni:
- roboty montażowe w obrębie oczyszczalni wykonywać pod ścisłym nadzorem pracowników
oczyszczalni zapoznać się z dokumentacją p.n „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Gliniane w Istebnej” i stosować się do rozwiązań i zaleceń w/w dokumentacji
1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 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.
1.7.6. 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 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 od właściwych organów administracji państwowej.
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 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 Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
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1.7.8. 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 warunkach 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 zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
1.7.9. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego
powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.7.10. Stosowanie się do obowiązującego prawa
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.
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 Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.7.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku kiedy
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
1.7.12. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie
niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiającego
ujętymi w ST. Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców,
przyjmie warunki umowy serwisowania urządzeń aż do końca okresu serwisowego.
2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE
Na podstawie przedstawionego poniżej zakresu projektu dotyczącego przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej, oraz zgodnie z wymaganiami dla wykonania przebudowy
oczyszczalni, opisanymi przez Zamawiającego, zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej (ST),
zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie instalacji według zakresu określonego w dokumentacji
projektowej, jej realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i
technicznych) zgodnych z ST i Wykazem Gwarancji.
Wymagania Zamawiającego określone w ST mogą nieść za sobą dodatkowe wymagania, które należy
traktować jako uzupełnienie do Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek
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rozbieżności jakie mogą wynikać z niniejszej ST, Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia do
wyceny bardziej restrykcyjnych wymagań. Wykonawca ma prawo zastosować urządzenia i materiały
charakteryzujące się lepszymi parametrami od opisanych w niniejszej dokumentacji.
Dla oczyszczalni ścieków przyjęto przepływy charakterystyczne:
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zaprojektowana została dla przepustowości:

Stan obecny:
Q śrd = obecnie 100,0 -150 m3/d
Q śrh = 5,0 - 7,0 m3/h → ok. 2,0 - 3,0 dm3/s
Q maxd = 250,0 m3/d
Q maxh = 20,0 - 30,0 m3/h → ok. 6,0 -8,0 dm3/s
Docelowo:
Q śrd = 1840Mk x 0,120 m3/dMk = 220,0 m3/d
Q śrh = 9,2 - 12,0 m3/h → ok. 2,6 - 3,3 dm3/s
Q maxd = 330,0 m3/d
Q maxh = 35,0 - 40,0 m3/h → ok. 9,0 -12,0 dm3/s
Q max rocznie = 120.450,0 m3/rok
Średnie zmierzone stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków dopływających do oczyszczalni:
Przepływ ścieków średnio-dobowy Qśrd = ok. 220 m3/d

Średnie stężenia zanieczyszczeń:
- BZT5
So = 512,0 gO2/m3
- Zawiesiny So = 370,0 g/m3
- ChZT
So = 1246,0 gO2/m3
- Azot og. So = 104,0 gNog/m3
- Fosfor og. So = 13,8 g Pog/m3

→
→
→
→
→

Ł = 112,8 kgO2/d
Ł = 74,0 kg/d
Ł = 249,2 kgO2/d
Ł = 20,8 kgN/d
Ł = 2,76 kgP2/d

Wymagany stopień oczyszczania ścieków dla oczyszczalni Gliniane w Istebnej

- BZT5
Se ≤ 25,0 gO2/m3
- ChZT
Se ≤ 125,0 gO2/m3
- Zawiesiny Se ≤ 35,0 g/m3

2.2. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres robót objętych Kontraktem stanowi wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
Gliniane w Istebnej.
Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby budowa i eksploatacja oczyszczalni były zgodne z
aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi. Wszelkie zastosowane urządzenia i
materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.
Przewidziane Kontraktem obiekty zaprojektowano na pracę ciągłą przez 24 h na dobę, 7 dni w
tygodniu i 365 dni w roku.
2.2.1. Demontaż wyposażenia istniejących reaktorów biologicznych BOS. 1 i BOS.2 na
oczyszczania ścieków Gliniane
Przewiduje się demontaż wyeksploatowanego wyposażenia technologicznego dla reaktora
biologicznego BOS.1 i BOS.2:
- demontaż rurociągu ścieków oczyszczonych z reaktora BOS.2;
- demontaż istniejących 3 dmuchaw w budynku reaktora BOS nr1;

- demontaż stalowego żurawika na zbiorniku retencyjnym;
Demontaż elementów budowlanych:
- prace rozbiórkowe elementów budowlanych istniejącego zewnętrznego żelbetowego
zbiornika osadów;
- prace rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej budynków reaktora BOS nr11 i BOS nr2;
- prace rozbiórkowe pokrycia dachów z blachy stalowej na budynku reaktora BOS nr1 i BOS nr2 ;
- prace rozbiórkowe drewnianych pomostów obsługowych przy reaktorze BOS.2;
2.2.2. Demontaż instalacji elektrycznych oczyszczalni w tym:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych ogólnych, zasilających oraz oświetlenia i
gniazd;
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PRACE MONTAŻOWE NA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH:
Układ doprowadzania ścieków do reaktora biologicznego BOS1 i BOS.2
-instalacja przepływomierza elektromagnetycznego Q-2, Dn100 na rurociągu tłocznym ścieków RT
D110PE przetłaczanych z pompowni do komory rozdziału ścieków na dwa reaktory
BOS nr1 i BOS nr2 .
Komory tlenowej stabilizacji osadu biologicznego
- reaktor BOS nr 1 - instalacja rurociągu spustowego osadu nadmiernego do stacji odwadniania osadu
. D90 PE z zaworem ręcznym ZR d80;
- reaktor BOS nr 2 - instalacja rurociągu spustowego osadu nadmiernego do stacji odwadniania osadu
. D90 PE z zaworem ręcznym ZR d80;
Osadniki wtórne pionowe
- reaktor BOS nr2 - instalacja rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych Dn200
stal OH18N9/PE do kanalizacji odpływowej zewnętrznej;
Rurociągi technologiczne dla reaktora BOS nr1
- rurociągi sprężonego powietrza Dn100 i DN80, PN10 w tym:

- rurociąg Dn100, L= ok. 2,4 m, stal OH18N9;
- przyłącza do dmuchaw 3 x Dn80, L1 = 0,5 m, stal OH18N9;
- przepustnice kołnierzowe Dn100 na rurociągu powietrza – sztuk 3;
- zawory kulowe kołnierzowe Dn80 na rurociągach przyłączeniowych dmuchaw– sztuk 3;
Instalacja nowych dmuchaw w stacji dmuchaw
Dmuchawy do napowietrzania ścieków zainstalowane są w istniejącym w pomieszczeniu
technicznym. Sprężone powietrze podawane będzie ze stacji dmuchaw do instalacji napowietrzania
ścieków w reaktorach biologicznych, w komorach napowietrzania KN.
Projektowana jest instalacja 3 nowych dmuchaw w obudowach dźwiękoszczelnych .
Dobrano dmuchawy o parametrach:
Qp1 = 3,0 Nm3/min , ∆p = 0,05 MPa, Ps = 5,5 kW
Dmuchawy przystosowane do współpracy z falownikami umożliwiającymi płynną regulację
wydajności w dostosowaniu do zapotrzebowania tlenu mierzonego przez sondy tlenowe.
Pompownia ścieków surowych
Obiekt technologiczny zmodernizowany
Zbiornik retencyjny ścieków nadmiarowych
Projektuje się wykorzystanie istniejącego zbiornika żelbetowego jako zbiornika retencyjnego ścieków
nadmiarowych.
Wymiary istniejącego zbiornika retencyjnego;
- szerokość B = 3,5 m
- długość L = 6,5 m
- głębokość czynna Hcz = 2,4 m
- objętość czynna Vcz = 54,6 m3
Zbiornik wyposażony będzie w instalacje:
- kanał dopływowy ścieków z przelewu w studzience Ks 200 PE, L = 12,0 m;
- kanał przelewowy awaryjny do ze zbiornika do studzienki S.5 kanału odpływowego
Ks 200 PVC, L = 7,0 m;
- rurociąg tłoczny ścieków nadmiarowych RTN, D90 PE, L = 13,0 m;
- turbina mieszająco-napowietrzająca zatapialna;
- pompa zatapialna na stopie sprzęgającej;
- miernik ultradźwiękowy poziomu napełnienia zbiornika;
Parametry techniczne pompy ścieków nadmiarowych:
Qmax = 5,0 - 6,0 m3/h,
Hc = 6,0 - 8,0 m,
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Moc silnika P1 = 1,2 kW.
Parametry techniczne turbiny:
- moc silnika turbiny N = 1,5 kW;
- zdolność natleniania- transfer tlenu 1,1 kg O2/h;
- ilość pobieranego powietrza ok. 20 m3/h;
- ciężar turbiny 55 kg;
W zbiorniku zainstalowana zostanie sonda ultradźwiękowa do pomiaru ciągłego poziomu napełnienia
zbiornika ściekami.
Pomiar napełnienia zbiornika wykorzystany będzie do sterowania pracą pompy i urządzenia
mieszającego – zabezpieczenie przed suchobiegiem i przepełnieniem zbiornika.
2.2.3. Budowa nowych obiektów technologicznych
Koryto pomiarowe ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika
Projektuje się budowę żelbetowej komory pomiarowej w której zainstalowana zostanie stalowa
zwężka Parshall’a typu P1 do ciągłego pomiaru i rejestracji przepływu ścieków oczyszczonych.
Zakres pomiarowy Q = 1 - 20,0 m3/h.
Budynek Stacji mechanicznego odwadniania osadu
Projektowane nowe urządzenia do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu zainstalowane
zostaną w nowym budynku technicznym.
Wymiary pomieszczenia prasy odwadniającej: 4,5 m x 8.5 m i wysokość 4,5 m rozmieszczenie
urządzeń według projektu wykonawczego.
W skład instalacji odwadniania osadu ustabilizowanego wchodzą następujące urządzenia:
- prasa taśmowa o szerokości taśmy B = 800 mm;
- stacja przygotowania polielektrolitu;
- pompa osadu;
- pompa polielektrolitu;
- pompa wody płuczącej (woda wodociągowa lub ścieki oczyszczone);
- zespół odzysku wody technologicznej ZOW;
- kompresor;
- układ sterowania;
- instalacja do higienizacji osadu wapnem HIG – 03;
Wiata odbioru osadu odwodnionego
Osad odwodniony i higienizowany podawany będzie do pomieszczenia stanowiącego obudowaną nie
ogrzewaną wiatę. Pomieszczenie to przystosowane jest do wjazdu i wyjazdu kontenera hakowego.
Instalacje i wyposażenie pomieszczenia:
- posadzka betonowa zmywalna F = 25,0 m2;
- płytki ceramiczne naścienne do wys. 2 m – powierzchnia F = 30 m2 ;
- żaluzje wentylacyjne nawiewne 1 szt. 50 x 50;
- wentylator wywiewny ścienny ;
- bramy uchylne zewnętrzne 1 szt. H = 280 cm B = 250 cm;
Wiata magazynowa skratek i piasku z mechanicznej części oczyszczalni
Projektuje się budowę wydzielonego zasieku betonowego do podręcznego magazynowanie worków
ze skratkami i piaskiem.

Zasiek w postaci wiaty o konstrukcji betonowej zadaszonej. Wysokość ścianek wokół
zasieku H = 0,75 m. Powierzchnia zabudowy F = 4,80 m x 2,40 m = 11,52 m2. W zasieku
ustawione mogą być pojemniki kontenerowe ze skratkami przygotowanymi do wywiezienia
poza oczyszczalnię na składowisko odpadów.
2.2.4. Prace remontowe i ogólno-budowlane dla istniejących reaktorów BOS.1 i BOS.2
Prace remontowe zewnętrzne dla budynku reaktora BOS.1
- montaż żaluzji uchylnych w oknach dachowych. Kształt okien trójkątny. Żaluzje w wykonaniu np.
aluminiowym dodatkowo zabezpieczone drobną siatką przed owadami i ptakami;
Ilość żaluzji – 8 sztuk. Powierzchnia 1 trójkątnego otworu okiennego 2,4 m2;
- naprawa konstrukcji drewnianej 8 otworów okiennych żaluzjowych;
- montaż nowych rynien na długości Lc = 60 m. rynny stalowe powlekane D150
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- montaż pionów rynnowych D150 – 4 szt., L1 = 3,0 m;
- montaż wentylatorów ściennych wywiewnych. Instalacja w ścianach szczytowych budynku.
- montaż nowych drzwi i okien zewnętrznych. wg zestawienia w części architektonicznej projektu.
- malowanie zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynku w części architektonicznej projektu.
- wykonanie cokolika zewnętrznego z płytek klinkierowych elewacyjnych
Na elewacji zewnętrznej należy wykonać cokolik w strefie przyziemnej wokół budynku z płytek
klinkierowych w kolorze brązowym cokolik wysokości 25 cm.
- wymiana pokrycia dachowego wg cz. architektonicznej;
Prace remontowe wewnętrzne w Budynku BOS.1
- konserwacja drewnianych elementów konstrukcji poszycia sufitu poprzez dwukrotne malowanie
impregnatem do drewna;
- malowanie dwukrotne ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi zmywalnymi ścian wewnątrz
budynku BOS1 i stacji dmuchaw. Przed malowaniem zmycie ścian i gruntowanie ;
- ocieplenie ścian zewnętrznych zbiornika reaktora BOS. Izolację należy wykonać wg projektu cz.
konstrukcyjna;
- czyszczenie i malowanie dwukrotne schodów i konstrukcji pomostu wokół (wzdłuż) reaktora
farbami antykorozyjnymi;
- malowanie barierek na betonowych schodach w stacji dmuchaw;
Pomieszczenie stacji dmuchaw

- remont posadzki w pomieszczeniu. Skucie fragmentu załamanej betonowej posadzki,
zagęszczenie gruntu pod posadzką, wykonanie izolacji i nowej wylewki betonowej na
powierzchni ok 10 m2;
Wykonanie posadzki na całej powierzchni stacji dmuchaw z płytek ceramicznych
antypoślizgowych;
Pomieszczenia socjalno-techniczne w Budynku BOS.1
- zamurować istniejące drzwi zewnętrzne z projektowanego pomieszczenia energetycznego
D (80 x 200);
- wykonać ściankę działową oddzielającą dyspozytornię od pomieszczenia WC. Ścianka o wysokości
ok.3,0m na długości L= 30,0m. Ścianka murowana z cegły dziurawki B=12cm;
- osadzić nowe drzwi wewnętrzne do projektowanego pomieszczenia energetycznego;
- rozebrać istniejącą ściankę wewnętrzną działową w pomieszczeniu energetycznym, L = 1,3 m wys.
3,0 m;
- wykonać nową wylewkę posadzki w pomieszczeniu energetycznym na powierzchni 12,0 m2
- wykonać otwór drzwiowy do WC 90x200 i 80 x 200, osadzić nowe drzwi wewnętrzne w
wykonanych otworach;
- wykonać posadzki ceramiczne z płytek posadzkowych w pomieszczeniu WC na powierzchni 4,0 m2
- wykonać posadzki ceramiczne z płytek posadzkowych w pomieszczeniu energetycznym na
powierzchni 12,0 m2;
- ułożyć płytki ceramiczne na ścianach WC do wysokości 2,0m (kolor biały lub jasno niebieski) . na
Powierzchni P=18,0 m2;
- malowanie dwukrotne ścian wewnętrznych w pomieszczeniu dyspozytorni na całej wysokości i w
pomieszczeniu WC powyżej płytek ściennych.
- wykonać montaż nowych instalacji podłączenia WC wraz z armaturą;
- wykonać nowe instalacje elektryczne oświetleniowe i zasilające w pomieszczeniu energetycznym
i WC;

- wykonać sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych w pomieszczeniu WC o
powierzchni 4,0m2 i w pomieszczeniu energetycznym na powierzchni P = 12,0 m2 ;
- wykonać otwór rewizyjny w nowym suficie podwieszanym o wymiarach 60x60cm. W otworze
rewizyjnym zainstalować typową klapę zamykającą otwór na zawiasach;
Pomieszczenie pompowni ścieków w Budynku BOS.1
- malowanie sufitu w pomieszczeniu pompowni. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi . Przed
malowaniem sufit umyć i zagruntować. Powierzchnia sufitu P = 6,0m2;
Pomieszczenie sito-piaskownika w Budynku BOS.1
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- malowanie dwukrotne powierzchni ścian farbą emulsyjną powyżej płytek ceramicznych F =
22 m2
- instalacja nowego grzejnika elektrycznego z termostatem zapewniającego minimalna
temperaturę ;
- malowanie sufitu w pomieszczeniu sito-piaskownika. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi .
Przed malowaniem sufit umyć i zagruntować. Powierzchnia sufitu P = 13,0m2;
Prace remontowe zewnętrzne dla budynku reaktora BOS.2
- montaż żaluzji uchylnych w oknach dachowych. Kształt okien trójkątny. Żaluzje dodatkowo
zabezpieczone drobną siatką przed owadami i ptakami;
Ilość żaluzji trójkątnych – 8 sztuk;
- montaż nowych rynien na długości Lc = 60 m. rynny stalowe powlekane D150
- montaż pionów rynnowych D150 – 4 szt., L1 = 3,0 m;
- montaż 2 wentylatorów ściennych wywiewnych. Instalacja w ścianach szczytowych budynku.
- montaż nowych drzwi zewnętrznych. Instalacja drzwi aluminiowych ocieplonych;
- montaż nowych okien w części parterowej. Instalacja okien zespolonych PVC;
- malowanie zewnętrznych ścian budynku;
- wykonanie cokolika zewnętrznego z płytek klinkierowych elewacyjnych. Na elewacji zewnętrznej
należy wykonać cokolik w strefie przyziemnej wokół budynku z płytek klinkierowych w kolorze
brązowym;
- wymiana pokrycia dachowego budynku BOS.2
Prace remontowe wewnętrzne w Budynku BOS.2
- konserwacja drewnianych elementów konstrukcji poszycia sufitu. Powierzchnia P = 160 m2
- ocieplenie ścian zewnętrznych zbiornika reaktora BOS. Izolację należy wykonać wg projekty część
konstrukcyjna;
- wykonanie barierek ze stali nierdzewnej na górnych pomostach reaktora.
- czyszczenie i malowanie schodów i konstrukcji pomostu wzdłuż reaktora;
- malowanie wewnętrznych ścian hali budynku;
2.2.5 Prace montażowe w zakresie instalacji elektrycznych.
Obecnie oczyszczalnia ścieków zasilana jest ze złącza kablowego ZK zlokalizowanego na bocznej
ścianie budynku pompowni ścieków – od strony pomieszczenia mechanicznego oczyszczania.
Oczyszczalnia posiada istniejące oświetlenie zewnętrzne terenu w postaci wolno-stojących lamp.
Oczyszczalnia posiada instalacje uziemiające i odgromowe zainstalowane w budynkach reaktorów.
Oczyszczalnia posiada główna szafę zasilająco-sterowniczą z przełącznikami sterującymi.
Instalacje odgromowe dla istniejących obiektów (reaktorów) należy odtworzyć – wymieniając
uszkodzone lub skorodowane odcinki.
W zakres projektowanych instalacji wchodzą:
- ułożenie nowego kabla zasilającego rozdzielnicę RG
- zainstalowanie nowej rozdzielnicy RG, z której zasilane i sterowane będą wszystkie urządzenia
elektryczne po przebudowie i modernizacji
- zainstalowanie nowych tablic obiektowych TG TG/2 i TG/3 wraz z kablami z których zasilone będą
obwody ogólne takie jak: oświetlenie, gniazda, ogrzewanie i wentylacja.
- zainstalowanie baterii kondensatorów,
- zainstalowanie szafy automatyki SA.
- wykonanie nowych tras i linii zasilających wszystkie urządzenia, w części technologicznej w
korytkach, w części socjalnej podtynkowo,
- wykonanie instalacji uziomów i połączeń wyrównawczych taśmą FeZn 30x4mm, prowadzoną
wzdłuż tras linii kablowych,
- wykonanie instalacji odgromowych dla nowych obiektów,
- zainstalowanie nowej aparatury pomiarowej,
- wykonanie oświetlenia terenu zewnętrznego w postaci opraw na wysięgnikach mocowanych na
słupach z fundamentem lub na budynkach.
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- zainstalowanie nowego systemu sterowania – sterownik PLC z algorytmem pracy, oraz komputer z
systemem SCADA,
2.3. SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest fakt, iż istniejące urządzenia mechaniczne stanowiące
wyposażenie technologiczne reaktora w części biologicznej oczyszczalni nie spełniają wymagań
skutecznego usuwania zanieczyszczeń i bezpieczeństwa sanitarnego. Ponad to obiekty te powodują
uciążliwość eksploatacyjna a ich duża awaryjność może stanowić zagrożenie sanitarne dla odbiornika
ścieków i otoczenia.
Spodziewanym efektem będzie:
- dostosowanie do pracy istniejącego obiektu i urządzeń na przyjęcie ścieków bytowych z
rozbudowywanej kanalizacji sanitarnej dla projektowanych przepływów ścieków.
Qśrd = 220,0 m3/d
Qmaxd = 330,0 m3/d
Wymagany stopień oczyszczania ścieków dla oczyszczalni Gliniane w Istebnej

- BZT5
Se ≤ 25,0 gO2/m3
- ChZT
Se ≤ 125,0 gO2/m3
- Zawiesiny Se ≤ 35,0 g/m3
2.4. GWARANCJE

W ramach niniejszego Zadania ustala się następujący Wykaz Gwarancji.
Okres Zgłaszania Wad m-ce - 12;
Gwarancja na roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia m-ce – 12;
Czas usunięć wad lub uszkodzeń godziny do – 72;
Uzyskanie efektów ekologicznych dla nominalnego natężenia przepływu ścieków przez okres 12
miesięcy;
2.5. PROJEKTOWANIE
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach
administracyjnych kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej:
- Instrukcję eksploatacji w okresie prowadzenia Robót z uwzględnieniem wszelkich założeń
Harmonogramu i wskazanych okresów wyłączeń linii, obiektów, napędów i urządzeń
technologicznych.
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
- Projekt rozruchu oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące:
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy
- Instrukcję eksploatacji
- Dokumentację Techniczno-Ruchową,
- Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż
- Sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym
na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków:
- Wykazu Gwarancji,
- Dokumenty ze szkolenia personelu
- Protokoły sprawdzeń i badań
Wszystkie wyżej wymienione projekty powinny być wykonane w 1 oryginale plus 2 kopie.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inwestora nie ogranicza odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich
niezbędnych dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych .
Wszelkie rozwiązania techniczne i materiałowe na etapie realizacji inwestycji Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
2.5.1. Badania i analizy uzupełniające
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne
dla prawidłowego wykonania Zamówienia.
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2.5.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.
2.5.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania. Uzgodnienia i decyzje będące w posiadaniu
Zamawiającego o ile będzie taka potrzeba zostaną staraniem Wykonawcy przedłużone lub
Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie nowych.
2.5.4. Dokumenty Zamawiającego
Dokumentacje – tj. projekt wykonawczy, informacje, badania itp. są materiałem wyjściowym dla
Wykonawcy do realizacji budowy.
Zamawiający przedstawi projekt budowlany i wykonawczy do wykorzystania i realizowania przez
Wykonawcę
2.5.5. Wizytacja terenu budowy
Przed złożeniem oferty wskazane jest aby Wykonawca odbył wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót budowlano-montażowych i
eksploatacyjnych.
2.5.6. Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny
być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana
Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików *jpg.
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu
pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu przez właściciela.
2.5.7. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby
Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu przed planowanym rozpoczęciem rozruchu listę wyposażenia obiektu w
urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu
wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także
kompletne oznakowanie urządzeń, stref i innych elementów instalacji.
Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej.
2.5.8. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad (umowa
serwisowa w ramach Kontraktu). Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania
Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostęp do części
zamiennych na swój koszt.
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO
Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Gliniane w Istebnej oparta jest na pracy
osadu czynnego w układzie przepływowym. Część urządzeń technologicznych szczególnie w
biologicznej części oczyszczania ścieków wykazuje znaczne zużycie lub jest niesprawna i wymaga
wymiany.
3.2. CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW

Bilans ścieków przyjęty do obliczeń sprawdzających dla oczyszczalni ścieków
Gliniane w Istebnej
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Q śrd = 220,0 m3/d
Qmaxd = 330,0 m3/d
Qśrh = 9,2 m3/h → 2,6 dm3/s
Q maxh = 35,0 - 40,0 m3/h → ok. 9,0 -12,0 dm3/s
Średnie zmierzone stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków dopływających do
oczyszczalni:
Przepływ ścieków średnio-dobowy Qśrd = ok. 220 m3/d
- BZT5
So = 450 - 564,0 gO2/m3 (średnio So = 512 gO2/m3)→ Ł = 112,8 kgO2/d
- Zawiesiny So = 370,0 g/m3
→ Ł = 81,40 kg/d
- ChZT
So = 1246,0 gO2/m3
→ Ł = 274,12 kgO2/d
- Azot og. So = 104,0 gNog/m3
→ Ł = 22,88 kgN/d
3
- Fosfor og. So = 13,8 g Pog/m
→ Ł = 3,03 kgP2/d
Wymagany stopień oczyszczania ścieków dla oczyszczalni określony w aktualnym
pozwoleniu wodno-prawnym
- BZT5
Se ≤ 25,0 gO2/m3
- ChZT
Se ≤ 125,0 gO2/m3
- Zawiesiny Se ≤ 35,0 g/m3
3.3. UŻYTKOWNIK OBIEKTU
Aktualnie obiekt eksploatowany jest przez Gminę Istebna.
3.4. DOSTĘPNOŚĆ PLACU BUDOWY
Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony oraz posiada dogodna drogę dojazdową.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej.
Roboty wykonywane będą na obiekcie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace, które
będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę
Użytkownika. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika
obiektu i po uzgodnieniu terminu ich realizacji z Operatorem. W uzupełnieniu warunku dostępności
Placu Budowy będzie się wymagało od Wykonawcy ujęcia w Harmonogramie:
- konieczności utrzymania ruchu i warunków prowadzenia procesów technologicznych na
funkcjonującym obiekcie
- okresów oraz dat włączeń i wyłączeń elementów instalacji technologicznych i urządzeń,
- okresów eksploatacji robót tymczasowych związanych z ciągiem technologicznym oczyszczalni.
3.5. ROZPOCZĘCIE ROBÓT
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zadania jest zatwierdzenie wymaganych Dokumentów
Wykonawcy oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu.
3.6. UTYLIZACJA MATERIAŁÓW
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany
do kalkulowania w Cenie Kontraktowej transportu i utylizacji odpadów.
4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
4.1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i wymagane
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
4.2. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
Przedstawione w dokumentacji technicznej rozwiązania dotyczące zastosowanych urządzeń i
materiałów mogą być zastąpione przez Wykonawcę robót urządzeniami i materiałami
równoważnymi. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp) wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego.
5. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
6. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu
na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
7. WYKONANIE ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.
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 Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
8.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
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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.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
8.2. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
8.3. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
8.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów
i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w 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, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
8.5. DOKUMENTY BUDOWY
1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 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 Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i wstępnych
odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- 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
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
2 Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
3 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.
4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
9. OBMIAR ROBÓT
9.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
9.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
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.
9.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
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9.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym 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.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
10. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu (powykonawczemu),
d) odbiorowi końcowemu (pogwarancyjnemu),
10.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH 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 zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
10.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru Robót
dokonuje Zamawiający.
10.3. ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 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
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
10.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru wstępnego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany załączyć następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Zalecenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST .
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6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
10.4. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie. „Odbiór wstępny Robót".
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
11.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Przedmiarów.
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiarów.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
11.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach,
a nie wyszczególnione w kosztorysie.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz
Sapard (Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2000)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414).
[3] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r (Dz. U Nr 10)
[4] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r (Dz. U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995 r).
ST 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
Specyfikacja Techniczna – Roboty Przygotowawcze odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót Przygotowawczych, które zostaną wykonane w związku z
realizacją budowy: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”.
1. ZAPLECZE WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać
w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem
i osprzętem
Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi instalacjami:
sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi.
Organizacja zaplecza powinna być przeprowadzona w miejscu wskazanym lub zaakceptowanym
przez Zamawiającego.
Do obowiązku Wykonawcy należy:
- wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z
towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem.
- obsługa zaplecza Wykonawcy, która obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbędne do utrzymania
biura Wykonawcy.
ST.2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I–VIII KATEGORII
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 2) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w gruntach I-VIII kategorii.
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
realizacji budowy „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”.
i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VIII.
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:
- wykopy w gruncie kat. I – IV,
- zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,
- wykonanie podsypki pod rurociągi
- wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu,
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontrakt oraz
definicjami podanymi w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto:
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
- wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m i ścianach
pionowych
- utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
- składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,
- kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma
BN-72/8932-01
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,
przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora,
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inwestora wywiezione przez Wykonawcę poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów, grunt
wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, fundamentów, grunty
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żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu oraz nasypy (pod
fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy).
Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe
- rumosz niegliniasty, żwir, pospółka, piasek gruby, piasek średni, piasek drobny, żużel
nierozpadowy, piasek pylasty, zwietrzelina gliniasta
- rumosz gliniasty, żwir gliniasty, pospółka gliniasta
mało wysadzinowe
1. glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
2. piasek gliniasty, pył, pył piaszczysty, glina piaszczysta, glina, glina pylasta, ił warwowy
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Użyte środki transportu muszą
być sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT ZIEMNYCH
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych,
i głębokości wykopów. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi
przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.,
5.3. ODSPOJENIE I ODKŁAD UROBKU
Odspojenie gruntu w wykopie, ręczne, Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.
5.3.1. Wykopy
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 m mniejszej od
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem
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, szerokości wykopu nie może być zmniejszona.
W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie
wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić.
Z całej powierzchni budynku usunąć grunty nasypowe, a następnie wykonać wykopy pod ławy
fundamentowe. Bezpośrednio po wykonaniu wykopów wylać na gruncie rodzimym podkłady z
betonu C8/10. W żadnym przypadku nie wolno dopuścić do uplastycznienia się gruntu spoistego
znajdującego się w dnie wykopu. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.
Ziemię z wykopów wywieźć na wyznaczone składowisko - nie nadaje się do zasypki.
5.3.2. Podłoże
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu).
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosić 0,1 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm.
Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
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5.3.3. Zasypka i zagęszczanie
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu 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. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 cm.
Do zasypywania wykopów pod ławy fundamentowe oraz jako posadzkę stosować grunty
piaszczyste dobrze zagęszczające się. Zasypywać warstwami grubości około 30cm z zagęszczaniem
mechanicznym minimum do Is=0,98.
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne,
wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN86/B-02480 Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio
na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej
30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi
spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został
przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej
metody Proctora.
Zaleca się aby:
- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,
- dla pospółek, Żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,
- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie
dużą ilością wody.
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna
być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie 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 gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zagęszczeniem. Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić
studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100%
zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55).
5.4. UMOCNIENIE WYKOPÓW
Nie przewiduje się prac związanych z umacnianiem wykopów.

5.5. Odkłady
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład,
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania
dołów i sztucznych wyrobisk. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być
ono zaakceptowane przez Inwestora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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7. OBMIAR ROBÓT
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru.
Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych
cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. WARUNKI OGÓLNE
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części Robót lub
odcinków wg Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach
rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań
laboratoryjnych, sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych
parametrów wymiarowych i technicznych, sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
8.3. ZAKRES ODBIORU ROBÓT
- pomiary zagłębienia dna;
- test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora;
-zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie
powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm;
-współczynnik zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z
określoną kategorią przeznaczenia gruntu.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
5. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.
6. PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
ST.3. ZEWNĘTRZNE SIECI TECHNOLOGICZNE, KANALIZACYJNE
I WODOCIĄGOWE CPV 45231300-8
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją budowy „Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w
Istebnej”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Zakres robót montażowych obejmuje wykonanie:

1.3.1. Projektowane sieci grawitacyjne zewnętrzne
- kanał grawitacyjny przelewowy Ksp ścieków nadmiarowych ze studni S.i do zbiornika
Ks200PVC, L = 11,0 m;
- kanał grawitacyjny odwadniający wiatę Ks160PVC, L = 44,70 m;
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- kanał grawitacyjny ścieków sanitarnych i wody osadowej z zaplecza
Ks200PVC, L = 27,50 m;
- kanał grawitacyjny przelewowy ścieków ze zbiornika retencyjnego
Kp200PVC, L = 22,0 m;
- kanał grawitacyjny odpływowy ścieków oczyszczonych do odbiornika
Ks200PVC, L = 33,5 m;
Sumaryczna długość sieci grawitacyjnych zewnętrznychL = 138,70 m
1.3.2 Projektowane sieci technologiczne ciśnieniowe zewnętrzne
- rurociągi osadu ustabilizowanego na prasę do odwadniania Rt D90PE, L = 34,0 m;
- rurociąg tłoczny ścieków surowych z zaplecza RT, D110PE, L = 45,5 m;
- rurociąg tłoczny ścieków ze zbiornika retencyjnego RT, D90PE, L = 13,0 m;
- rurociąg tłoczny wody technologicznej RWT, D63PE, L = 15,0 m;
- rurociąg ciśnieniowy wody wodociągowej Wd 63PE, L = 45,0 m;
Sumaryczna długość sieci ciśnieniowych zewnętrznychL = 152,5 m
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej i rurociągów technologicznych.
W zakres tych robót wchodzą:
 roboty przygotowawcze,
 roboty montażowe sieciowe,
 budowa studni rewizyjnych,
 ochrona przed korozją
 kontrola jakości.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
sanitarnych
Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
przewodami grawitacyjnymi, w których przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.
Kanalizacja ciśnieniowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
przewodami ciśnieniowymi.
1.4.2. Kanały
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kanał ciśnieniowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków ciśnieniowo.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika
Przepompownia ścieków- obiekt na sieci kanalizacyjnej wyposażony w zespół pompowy
przepompowujący ścieki przewodami ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni
ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych.
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Wysokość komory roboczej - jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory
roboczej.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0
„Wymagania ogólne”
2.2. RURY KANAŁOWE ZEWNĘTRZNE
Do wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje się użycie rur kanalizacyjnych PVC-U, oraz rur
ciśnieniowych z PE-HD klasy PE80 PN10 .
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy D200, D160 mm typu ciężkiego, kielichowe łączone na uszczelkę
gumową wg PN-EN 1401.
Rury ciśnieniowe PE-HD do kanalizacji ciśnieniowej o średnicach D63, D75, D90, D110 łączonych
przez zgrzewanie doczołowe, wg, PN-EN 13244.
2.3. RUROCIĄGI ZE STALI KWASOODPORNEJ
Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali OH 18N9 lub
1H18N9T wg AISI 304/304L według PN OH18N10.
Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar
Łączenie:
- montażowe: spawanie
- z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy
stal kwasoodporna; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur.
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium:
- sprężone powietrze
- ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów.
2.4. RUROCIĄGI z PE
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako:
- rurociągi tłoczne (współpracujące z pompowniami).
- rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe).
Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania
surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium:
- ścieki surowe, ścieki oczyszczone (woda technologiczna),
- woda,

2.5. RUROCIĄGI Z PVC
Materiał rur i kształtek: PVC. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.
2.6. OZNAKOWANIE RUROCIĄGÓW
Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych w
budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany lub podłogi i
wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca zostaną umieszczone w
widoczny sposób objaśnienia tych oznaczeń. Oznaczenia identyfikacyjne rurociągów będą miały postać
jedno- lub wielokolorowych pierścieni pomalowanych naokoło rur. Lista zawierająca propozycję
przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Inwestorowi do zatwierdzenia.
2.7. OPARCIA RUROCIĄGÓW I ARMATURY
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka,
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ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
zostaną zastosowane do utrzymywania rurażu i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu.
Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od
rurociągów, które łączą.
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami
lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum
stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na
rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji.
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z elementów
stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie elementów odlewanych.
2.8. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2.8.1. Studzienki z kręgów żelbetowych
Typowe studzienki kanalizacyjne zgodne z normą PN-B-10729: 1999
2.8.1.1. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w
pkt 2.3.1.1. Kineta studzienki powinna zostać wyprofilowana zgodnie z uwarunkowaniami i
dokumentacją techniczną.
2.8.1.2. Płyta pokrywowa
Stropy z typowych płyt przykrywczych wg. KB1-38.4.3.3/1/81 lub żelbetowych.
2.8.1.3. Włazy kanałowe DN 600 mm
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,
- włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.
W projekcie przewiduje się zastosowanie włazów ø600 mm z wentylacją, klasy D wg normy EN
124/PN-93/H-74124 z pokrywą z wypełnieniem betonowym.
2.8.1.4. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.9. BETON
Beton hydrotechniczny C25/C30 winien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 oraz być zgodny z
dokumentacją techniczną.
Beton konstrukcyjny klas C25/C30 winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz być zgodny z
dokumentacją techniczną.
2.10. ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa klasy 80 powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.11. WODA
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
2.12. PIASEK DO ZAPRAW
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711.
2.13. KRUSZYWO MINERALNE
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.14. CEMENT PORTLANDZKI I HUTNICZY
Cement portlandzki i hutniczy powinien odpowiadać PN-B-19701:1997.
2.15. MATERIAŁY IZOLACYJNE
Kit olejowy i kit poliestrowy o podwyższonej plastyczności zgodny z BN-85/6753-02
Spoiwo asfaltowe zgodny z PN-74/B-26640
Papa uszczelniająca zgodna z PN-90/B-0415
W przypadku możliwości zastosowania różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to
z Zamawiającym Projektu.
2.16. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
2.16.1. Rury kanałowe
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Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego
pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych
należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów
lub pojedynczych rur.
2.16.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.16.3. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i odwodniona.
2.16.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.16.5. Pozostałe
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym
magazynie.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA KANALIZACJI
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- zgrzewarki do rur PE
- samochody samowyładowcze
- wciągarki ręczne, mechaniczne
- pompy od odwodnienia wykopów
- beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR KANAŁOWYCH
Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Rury z PE o średnicach do 75 mm należy transportować w fabrycznych zwojach spiętych taśmą, która
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nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury.
4.2. TRANSPORT KRĘGÓW
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.5. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. TRANSPORT CEMENTU
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0„Wymagania ogólne”
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inwestorowi.
5.3. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte wąskoprzestrzenne obudowane lub wykopy
szerokoprzestrzenne o nachyleniu ścian 1 : 0,6. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien być przetransportowany przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z
Zamawiającym.
5.4. ODWODNIENIE DNA WYKOPU
Nie przewiduje się stałego odwodnienia wykopów w czasie budowy. Ewentualne wody opadowe należy
zebrać powierzchniowo i odpompować do potoku Gliniany.
5.5. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z ST.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać
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z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami
odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki lub przepompownie należy na warstwie
odwadniającej wykonać podbudowę, zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.
Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja techniczna nie
określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.
5.6. OPUSZCZANIE RUR DO WYKOPU
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem.
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.
5.7. ROBOTY MONTAŻOWE
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
- największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur
PE i PVC 5 m/s).
- głębokość posadowienia powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna być zgodna z
dokumentacją projektową.
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału warstwą żużla,
który należy oddzielić od rury warstwą folii lub tworzywa sztucznego.
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym.
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą
i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca
stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego
dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub odcinkach półmetrowych.
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego
kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin
podsypką z granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować
podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie
położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.
5.7.1. Rury kanałowe
Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych” - część II “Instalacje sanitarne i przemysłowe” COBRTI
Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producenta rur, armatury, urządzeń.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniamiuszczelkami gumowymi,
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m
można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą).
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się
w granicach od 45 do 90o.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej niż +8oC.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce
ułożonego kanału przed zamuleniem.
5.7.2. Studzienki kanalizacyjne
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
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należy przestrzegać następujących zasad:
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów
w odpowiednich odległościach (max 50m przy średnicach kanału do 0,50m i 70 m przy średnicach
powyżej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanału,
 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie
wykopu
 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,
 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50m należy stosować
studzienki spadowe-kaskadowe,
 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40m powinny mieć przelew
o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie
powinna przekraczać 4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22] lub w katalogach
technicznych producentów i dostawców materiałów.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
- komory roboczej,
- komina włazowego,
- dna studzienki,
- płyty przykrywającej
- włazu kanałowego,
- stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości)
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory studzienki należy obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. W projekcie przewiduje się zastosowanie kręgów
studziennych z fabrycznie przygotowanymi przejściami przez ściany z wmontowaną uszczelka gumową
lub w przypadku studzienek tworzywowych kinety z wyprowadzonymi króćcami przyłączeniowymi rur
kanalizacyjnych.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg wg normy EN 124/PN93/H-74124. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt
łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona
stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego. W innych przypadkach można stosować włazy typu
lekkiego.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w
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dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.7.3. Izolacje
Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną
2 x bitizol + 1x lepik na gorąco.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawiającym.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym.
5.7.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczenia
obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami
powinien być nie mniejszy niż 97% (o ile dokumentacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartości
Proctora, zgodny z dokumentacją projektową.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby
hydraulicznej na eksfiltrację,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Próba szczelności
Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę
szczelności zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentów rur. Próby należy wykonać na
infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację wody z przewodu.
Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody gruntowej do
0,5m poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości ca 30cm ponad wierzch rury.
Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie przewodu
przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umożliwić jego odpowietrzenie. Próbę
należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3m słupa wody w najniższej studzience. W górnej studzience
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warstwa wody powinna wynosić min 0,5m ponad górną krawędź otworu wlotowego.
Próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi 30min.
dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyżej 50m.
Próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie wykonanej
na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki.
W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można zrezygnować. Decyzję
o tym powinien podjąć Zamawiający.
Ze względu na właściwości lepko sprężyste rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych
spełnienie wszystkich warunków norm polskich może być trudne, dlatego też proponuje się, aby próbę
szczelności przeprowadzić zgodnie z procedurą zawartą w projekcie normy europejskiej pr.
EN805:1996 (załącznik A.27).
6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż  5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),
- stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny
z pkt 5.7.5.
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.I„Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.I „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
Przedłożone dokumenty:
- Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.
- Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
określające poziom wód gruntowych.
- Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.
- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału.
- Dziennik Budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
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8.3. Odbiór techniczny wstępny
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.
Przedłożone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych.
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetów.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w pkt. „Wymagania ogólne”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
[2] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
[3] PN-H-74051:1994
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
[4] BN-83/8971-06.02
Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
[5] BN-83/8971-06.00
Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
[6] PN-H-74051-1:1994
Włazy kanałowe. Klasa A.
[7] PN-H-74051-2:1994
Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
[8] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[9] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[10] PN-87/B-010700
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy
wyposażenia.
Terminologia.
[11] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach
użytkowanych
przez
pojazdy
i
pieszych.
Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[12] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne.
[13] PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania
i badania przy odbiorze.
[14] BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
[15] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
[16] PN-88/B-06250 Beton zwykły.
[17] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[18] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[19] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[20] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
[21] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
[22] PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności.
[23] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
żelbetowe. Nazwy i określenia.
[24] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska

ST.4 . ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE - CPV 45223000-6
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

1.1 Budynek odwadniania osadu, zwężka pomiarowa
Z całej powierzchni budynku usunąć grunty nasypowe, a następnie wykonać wykopy pod ławy
fundamentowe. Bezpośrednio po wykonaniu wykopów wylać na gruncie rodzimym podkłady z betonu
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C8/10.
Do zasypywania wykopów pod ławy fundamentowe oraz jako posadzkę stosować grunty piaszczyste
dobrze zagęszczające się. Zasypywać warstwami
grubości około 30cm z zagęszczaniem
mechanicznym minimum do Is=0,98.
Budynek odwadniania osadu to obiekt parterowy bez podpiwniczenia. Zaprojektowano go w
konstrukcji murowanej z prefabrykowanym stropem żelbetowym. Posadowiony zostanie na
żelbetowych ławach fundamentowych z betonu klasy C16/20 zbrojonego stalą A-IIIN. Mury
fundamentowe zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej z betonu C16/20.
Ściany murowane z pustaków POROTHERM o klasie wytrzymałości 10 na zaprawie M5
Strop prefabrykowany gęstożebrowy typu DZ-3 wykonać zgodnie z instrukcją producenta. W
poziomie stropu wieńce żelbetowe z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-IIIN.
Konstrukcja nośna dachu płatwiowo-kleszczowa z drewna klasy C24 /wg normy PN-EN 338/
impregnowanego. Krokwie o przekroju 8x16cm oparte zostaną na płatwiach oraz murłatach
14x14cm.
Ściana wewnętrzna konstrukcyjna budynku masywna, z materiałów ceramicznych. Projektuje się
zamurowanie otworu drzwiowego między pomieszczeniami 1.3
i 1.4 z pustaków ceramicznych np. porotherm gr. 12 cm i otynkowanie tynkiem cementowowapiennym kl. II. Projektuje się wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych np. porotherm gr.
12 cm i otynkowanie tynkiem cementowo- wapiennym kl. II.
Ściana fundamentowa budynku masywna , z betonu wylewanego na mokro. Projektuje się izolacje
przeciw wilgotnościowe, bez izolacji termicznej. Izolacja składa się z następujących warstw: warstwa
gruntująca np. IZOHAN IZOBUD Br, hydroizolacja np. IZOHAN IZOBUD IMS, warstwa szczepna
np. IZOHAN Ekolep 2002, zaprawa klejowa z wtopioną siatką klejową, włóknina ochronna jako
zabezpieczenie cokołu w części podziemnej, tynk mozaikowy jako wykończenie cokołu.
Konstrukcja więźby dachowej drewniana, licowana od spodu deskami, kryta blachą cynkową
malowaną.

1.2 Wiata magazynowa na kontenery skratek i piasku
Magazyn zlokalizowany jest przy podziemnym zbiorniku retencyjnym ścieków ogólnospławnych
nadmiernych. W miejscu lokalizacji magazynu nie wykonano otworu badawczego podłoża
gruntowego.
W poziomie posadowienia ław fundamentowych należy ć i wykonać podkłady gr. 10cm z betonu
C8/10. Do zasypania wykopu stosować grunty piaszczyste dobrze zagęszczające się. Zagęszczanie
zasypki wewnątrz magazynu winno wynosić min. IS=0,98.
Wiatę zaprojektowano w konstrukcji stalowej spawanej. Stosować profile ze stali S235JR. Pokrycie
przyjęto z blachy fałdowej, powlekanej TR60/235. Mocować ją do belek wstrzeliwanymi w każdą
fałdę. Konstrukcję stanowią belki z dwuteownika 140 oparte na słupach z profili kwadratowych
zamkniętych 100x100x4mm. Słupki zamocować kotwami wklejanymi na ścianach żelbetowych.
Część monolityczną wykonać z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-IIIN. Pod ławami izolacja pozioma
z 1 warstwy papy. Izolacje pionowe powłokowe bitumiczne /podkład plus 2 warstwy
nawierzchniowe/. Ściany powyżej terenu należy zhydrofobizować.
Posadzka w magazynie z kostki brukowej ułożonej ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego
ujętego w części technologicznej. Kostkę układać na podsypce gr. 5÷10cm z piasku średniego lub
grubego. Głębiej podkład grubości około 40cm z pospółki zagęszczonej min. Do IS=0,98.
Konstrukcję nośną oczyścić do stopnia czystości powierzchni Sa2½ i pomalować zestawem farb
antykorozyjnych. Trwałość zabezpieczenia min. 10 lat.

1.3 Bloki biologiczne BOS
Istniejące bloki BOS zlokalizowane w nieogrzewanych budynkach, wykonane zostały w konstrukcji
stalowej bez ocieplania. Dla polepszenia efektów oczyszczania, szczególnie w sezonie zimowym
należy je ocieplić. Ocieplenie zaprojektowano płytami grubości 8cm z polistyrenu ekstrudowanego
XPS 50.
Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu ściany stalowe oczyścić. Następnie zabezpieczyć ich
powierzchnię bezbarwną żywicą na bazie epoksydu /np. weber.tec 793 - Eurolan FK 20/ z posypką z
drobnego piasku kwarcowego. Do mocowania płyt do ściany stalowej stosować elastyczną zaprawę
klejową np. weber.xerm 855 - DEITERMANN KM Flex Plus.
Od zewnątrz tynk mineralny na siatce.
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Od dołu cokół wysokości ~26cm i grubości 6cm z cegły czerwonej pełnej na zaprawie marki 3, a do
niego przyklejone płytki ceramiczne ścienne mrozoodporne.
Przy osadnikach wtórnych u dołu ścianka gr. 6cm z cegły czerwonej pełnej na zaprawie marki 3.
Mocowanie płyt styropianowych do ścianki murowanej systemowe.
Wokół zbiorników wykonany został pomost obsługowym przekryty deskami ułożonymi na
elementach nośnych stalowych. Deski należy wymienić na kratki stalowe obramowane, ocynkowane
o oczkach 3x3cm na bazie płaskownika nośnego 40x3mm. Długość kratek ustalić na budowie.
Elementy stalowe, na których układane będą kratki oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.
Powierzchnia całkowita pomostów ~75m2.
2. ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót . Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią
SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych.
2.1 Zakres robót objętych kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:
- roboty żelbetowe,
2.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w ST:
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w
ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C25) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton
klasy C25 przy RbG = 25 MPa).
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie
suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Stopień wodoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym
nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia.
3. MATERIAŁY
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie .
3.1. Roboty betonowe i żelbetowe
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WW są:
- beton hydrotechniczny,
- beton zwykły,
- beton podkładowy klasy C8/C10 (podłoga, betony spadkowe)
- stal zbrojeniowa:
- A0 -St0S,
- AI - St3S,
- AII -18G2,
- AIII - RB 400 W.
3.1.1. Wymagania odnośnie betonu o wodoszczelności W-8
Beton konstrukcyjny klasy B 25 (C30/25) o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności min. F 150
powinien odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1:2003.
Wymaganą szczelność osiągnąć przez:
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-

Odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej
przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz
pyłami gliny i iłów. Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN - 96/B-06712 i PN 87/B-01100. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20.
Należy zwrócić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4-6%, a punkt
piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji marki 35:
HOZ 35L-NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna
odpowiadać wymogom normy PN-75/C-04630. Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45, klasa
mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu max. 5%.
- Prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe.
Konsystencja gęstoplastyczna K-2 wg PN-88/B-06250.
- Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań/min.

- Właściwą pielęgnację
3.1.2. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów
Jakość betonów wg PN-EN 206-1:2003
Beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-89/B-06250 i PN-85/B-23010 po
przeprowadzeniu badań wg PN-80/B-01800.
Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. Marka kruszywa nie powinna być niższa niż
klasa betonu. Woda do betonów i zapraw wg PN-88/B-3250.
Domieszki i dodatki do betonu.
4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4.1. Roboty betonowe i żelbetowe
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wibratory pogrązalne
- zacieraczka do betonu
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów
drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym. Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy.
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. Elementy metalowe i stal
zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Pozostałe materiały można przewozić
dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
6.2. Roboty betonowe i żelbetowe
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej
przez Inwestora dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z Pż-88/B-06250 i PN-63/B-06251
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6.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego.
Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć
strumieniem wody. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy
opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny
być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków,
prostowarek i wyciągarek.
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z
dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się
również cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i normą PN- 91/S10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12 mm. Pręty o
średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30%
skrzyżowań.
6.2.2. Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować
podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego
przez Inwestora.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W
miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.
6.2.3. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie
należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na którą spada. W przypadku gdy
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m
lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. Przy wykonywaniu elementów konstrukcji
monolitycznych należy przestrzegać postanowień niniejszej ST i dokumentacji technologicznej, a w
szczególności: mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami
wgłębnymi do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką
powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości
zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności.
Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione
jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycie środków adhezyjnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego;
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla
powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchna na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać
podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub
wgłębienia do 5 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być
większy niż 2mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
- na odcinku 20 cm - 2 mm,
- na odcinku 200 cm - 5 mm.

6.3. Rozbiórka deskowania i rusztowania
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
6.4. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych
Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-77/B-06200 – Konstrukcje stalowe
budowlane. Wymagania i badania. oraz normy branżowe odnośnie wykonania robót spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).
6.4.1. Wymagane opracowania
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny następujących
opracowań (1 oryginał + 3 kopie):
- rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,
- program wykonania konstrukcji w wytwórni,
- technologię spawania,
- program montażu na miejscu scalania na budowie,
Wszystkie powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej oraz zasady niniejszych ST.
6.4.2. Roboty przygotowawcze
Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:
- zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji
- dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania
- przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów
- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego spawania
Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji:
- oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji
- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji
- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych
szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących
6.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwórni
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych
wyrobów ze stali konstrukcyjnej.
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na rysunkach.
Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów
pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być
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oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy
wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po
cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy
cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż
3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe
powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. Dokładność cięcia:
- Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5
- Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. Wytwórca
powinien w obecności przedstawiciela Inwestora wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do
prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje
odrzucenie wykonanych elementów. Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach
grubych i uniwersalnych, płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy
promienie krzywizny są nie mniejsze, a strzałki ugięcia „f” nie większe niz graniczne dopuszczalne
wartości.
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły statyczne. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny gięcie
elementów stalowych należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w
temperaturze nie niższej niż 750oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy
większy niż obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na
całym przekroju. Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie
niższej niż +5oC, bez użycia wody.Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić
pęknięcia lub rysy. Sposób ich ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inwestora.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych zostały
podane na Rysunkach lub innych normach.
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od podpory do
podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż10 mm. Dla
elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. Dopuszczalne skręcenie przekroju
(mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju) wynoszą 1/1000
długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby
wzajemne przesunięcia stykających się elementów nie przekraczały 1 mm.
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej powinno być nie większe niż 2 mm strzałki
odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m.
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Wykonawca uzyskuje od Inwestora akceptację
elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i
brzegów stykowych z zachowaniem wymagań PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.Powierzchnie
brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg
PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału
rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. Powierzchnie pracujące na docisk powinny być
obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien być
większy niż 2,5 µm. Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze (elementy
wysyłkowe), których wymiary ograniczają możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa
część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem.
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Technologia
spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Rysunków oraz niniejszej ST i
zawierać m.in.:
- dobór elektrod do spawania
- dobór parametrów spawania
- sposób przygotowania krawędzi blach
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadającym aktualne uprawnienia. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o
zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0oC, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa
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niż +5oC. Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka
spoiny należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń
do czystego metalu. Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. Wszystkie spoiny czołowe powinny być
pospawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby
grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podpoinie
przyjmować wg PN-85/M-69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla
złączy normalnej jakości. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo
stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju
elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. Przygotowanie elementów do wykonania spoin
(przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać wg PN-75/M-69014, PN-73/M69015, PN-90/M-69016. Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów
spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć świadectwo
jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać
wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i rysunkami. Jego stan techniczny
powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i
napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%. Elementy konstrukcji muszą być przed
wysyłką zabezpieczone. Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania
powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie
wytwarzania konstrukcji.
Czyszczenie mechaniczne pod pokrycia antykorozyjne powinno odbyć się w komorze do tego celu
przeznaczonej, przez wyszkolonych pracowników, wyposażonej w wentylację mechaniczną oraz
środki bezpieczeństwa. Stopień czystości 1º według KOR3A. Wykonanie powłok malarskich
powinno odbyć się w kabinie malarskiej wyposażonej w wentylację mechaniczną oraz środki
bezpieczeństwa. Malowanie farbą antykorozyjną na pyle cynkowym wykonać pędzlem, jednokrotnie.
Grubość powłoki malarskiej zgodnie z zaleceniem producenta farby. Malowanie farbą podkładową i
nawierzchniową należy wykonać metodą natryskową.
6.4.4. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie
go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewentualne
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na Terenie budowy należy układać zgodnie z
zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz
montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją
układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób
układania konstrukcji powinien zapewnić:
- jej stateczność i nieodkształcalność,
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż
pionowa lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia
sprawdzające stateczność i wytrzymałość. Elementy składowane na Terenie budowy muszą być
transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy
transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na
drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposażona załoga).
Konstrukcje nitowane lub skręcane z użyciem śrub muszą być początkowo złożone za pomocą śrub
montażowych i sworzni. Liczba łączników tymczasowych (śrub montażowych i sworzni) powinna
być określona w projekcie montażu. Projekt musi również przewidywać kolejność wykonywania
połączeń tymczasowych i kolejność ich zastępowania przez połączenia docelowe. Liczba łączników
tymczasowych musi zapewnić niezmienność kształtu konstrukcji oraz jej bezpieczeństwo.
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po
ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji.
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Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg zatwierdzonego projektu montażu i projektu
technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane
przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy
odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. Wszystkie spoiny wykonywane
na Terenie budowy muszą być przewidziane w Rysunkach. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania
dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny szczepne), szczegóły podlegają
zaakceptowaniu przez Inżyniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytów
montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inwestora. Roboty spawalnicze
prowadzić można w temperaturach powyżej +5oC.
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie prostopadłe do
elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie.
Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być
wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być
starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być
naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inwestora. Zasadnicze zabezpieczenie
konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni,
gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy
dokończyć zgodnie z instrukcja producenta farby.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
7.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.

7.2.1. Roboty betonowe i żelbetowe
Zbrojenie
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z
Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych
nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora. Sprawdzenie materiałów polega na
stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze
świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się
przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN63/B-06251. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując
za partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów
płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie
mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy
skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy
jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów
płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy
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odrzucić. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje odpowiednia norma.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. Dopuszczalna
różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno
przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. Dopuszczalna
różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do
wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w
belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.
Mieszanka betonowa i beton
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:
- właściwości cementu i kruszywa,
- konsystencja mieszanki betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
- Wymagane badania betonu wg PN-88/B-06250 podano poniżej.
1) Urabialności PN-88/B-06250 pkt. 4.2 Przy rozpoczęciu robót
2) Konsystencji PN-88/B-06250 pkt. 4.2 2 razy na zmianę roboczą
Badania betonu
1) Wytrzymałość na ściskanie PN-88/B-06250 pkt 5.1 Po wykonaniu każdej partii betonu
2) Wytrzymałość na ściskanie –badania nieniszczące PN-74/B-06261 PN-74/B-06262 pkt.5.2 W
przypadkach technicznie uzasadnionych
3) Nasiąkliwość PN-88/B-06250 pkt. 5.2 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodporność PN-88/B-06250 pkt. 5.3 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m3 betonu
Szalowanie
Kontrola szalowań obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),
- sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.
8. OBMIAR ROBÓT
Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
9. PRZEJĘCIE ROBÓT
9.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa (2/2)). Gotowość do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia
są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
9. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.
12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony .
13. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

ST.5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
Przedmiotem niniejszego opracowania ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych przy realizacji budowy „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane
w Istebnej”.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)
1.3. Zakres robót objętych kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę:
demontaż istniejących instalacji i urządzeń
W związku z tym, że wszystkie prace rozbiórkowe, budowlane, montażowe i instalacyjne
prowadzone będą na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków należy przebudowę i rozbudowę
oczyszczalni ścieków tak zorganizować aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać jej pracę. W
projekcie wstępnie zaproponowano etapowanie prac budowlanych i montażowych umożliwiające
realizację budowy. Obiekt oczyszczalni ścieków składa się z trzech zespołów urządzeń:
a. obiekty i urządzenia wspólne dla dwóch czynnych reaktorów BOS.1 i BOS.2;
b. obiekt i urządzenia związane z reaktorem BOS.1;
c. obiekt i urządzenia związane z reaktorem BOS.2;
W pierwszym i drugim etapie przebudowy oczyszczalni ścieków wykonano modernizację
wyposażenia technologicznego reaktora BOS1, BOS.2, pompowni ścieków i sito-piaskownika
polegającą na wymianie istniejącego wyposażenia technologicznego związanego z tymi obiektami
W końcowym trzecim etapie wykonane zostaną pozostałe prace demontażowe dla obiektów
oczyszczalni ścieków:
- demontaż stalowego żurawika na zbiorniku retencyjnym;
- demontaż drewnianych pomostów i stopni schodów przy reaktorze BOS.1, P = ok. 75 m2;
- rozbiórka konstrukcji żelbetowej poletka osadowego;
- demontaż instalacji elektrycznej zasilającej istniejące urządzenia mechaniczne, instalacji
oświetleniowych i ogólnego użytku;

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej ;
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania Podstawowe”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania Podstawowe”
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami .
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inwestora.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- samochód dostawczy,
- drobny sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom będą własnością Zamawiającego i będą składowane na
terenie oczyszczalni ścieków Tartak w miejscu wskazanym przez Inwestora.
5.2. Rozbiórka elementów instalacyjnych
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem
mechanicznym z zachowaniem ostrożności.
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy
odpowiednio zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający
maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na
miejsce wskazane przez Inwestora.
Gruz, elementy stalowe i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywozić na
wskazane składowisko odpadów.
5.3. Rozbiórka urządzeń i instalacji.
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i technologicznej można przystąpić
dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez
pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki.
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy
rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, itp., a następnie przejść do demontażu przewodów.
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników
itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wszystkie badania i
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inwestor jest uprawniony do
prowadzenia własnej kontroli robót.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych .
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
obmiaru. Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe "
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach nalezą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki instalacji
stalowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze i zabezpieczające
- cięcie piłą, rozkucie, demontaż i rozebranie elementu,
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie,
- uporządkowanie pomieszczenia budowy po robotach.

ST.7 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
izolacyjnych dla realizacji budowy „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w
Istebnej”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże).
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM
Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje:
[1] Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstwowych,
[2] Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych,
[3] Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wełny mineralnej,
[4] Wykonanie powłok izolacyjnych ograniczających dostęp agresywnych środowisk,
[5] Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,
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[6] Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto:
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału,
umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia
przed przenikaniem wilgoci,
Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej
konstrukcji lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem
wilgoci,
Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,
Taśma uszczelniająca – pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza złącze
zazwyczaj przed przedostaniem się wody deszczowej,
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo
elektryczności,
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania Podstawowe”. Wszystkie
materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia
Inwestorowi.
2.1. MATERIAŁY DO IZOLACJI
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
- papa asfaltowa,
- lepik asfaltowy,
- folie z tworzyw sztucznych,
- płyty grubości 8cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50;
- żywica na bazie epoksydu /np. weber.tec 793 - Eurolan FK 20;
- wełna mineralna,
- materiał izolacyjny powłokowy z żywicy epoksydowo-smołowej,
- elastyczna zaprawa klejowa np. weber.xerm 855 - DEITERMANN KM Flex Plus.
- środki do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji,
Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek
Cecha Wymaganie Jedn.
1. Wytrzymałość przy wydłużeniu 100% - 0,2 N/mm2
2. Twardość wg Shore'a ok.10 - 40
3. Dopuszczalne długotrwałe odkształcenie - 15 %
Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych
Cecha Wymaganie Jedn.
1. Wytrzymałość przy rozciąganiu - 1 N/mm2
2. Wydłużenie przy zerwaniu - 50 %
3. Twardość wg Shore'a ok. 25
4. Zwiększenie objętości - 100 %
5. Możliwość wielokrotnych cykli pęcznienia i skurczu
6. Dopuszczona do kontaktu ze ściekami komunalnymi
Wymagania dla taśmy dylatacyjnej wewnętrznej
Cecha Wymaganie Jedn.
1 Wytrzymałość przy rozciąganiu - 10 N/mm2
2 Wydłużenie przy zerwaniu - 300 %
3 Twardość wg Shore'a - 75
Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji zbiorników
Cecha Wymaganie Jedn.
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1 Wytrzymałość przy wydłużeniu 100% - 0,2 N/mm2
2 Twardość wg Shore'a ok.10 - 40
3 Dopuszczalne odkształcenie - 25 %
4 Dopuszczony do kontaktu ze ściekami komunalnymi
2.2. MATERIAŁY DO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYCH
2.2.1. Materiały malarskie do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych można stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
- farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002,
- emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998,
- farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002,
- emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C81609:2002/Ap1:2004,
- farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997,
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,
- emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
- emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C81919:2002/Ap1:2004,
- inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom
aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- utwardzacze do wyrobów lakierowych,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z drutu,
elektrokorund itp.
- Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.3. Woda
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
podnośnik przyścienny, rusztowania systemowe.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Podstawowe” Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych,
Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie środki transportu:
- samochód dostawczy 3-5 Mg.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. IZOLACJE POWŁOKOWE ZEWNĘTRZNE
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności
wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przygotować środek do wykonania izolacji.
Materiał izolacyjny nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji.
Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane podłoże.
5.3. IZOLACJE WARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWEJ ORAZ FOLII PCV
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności
wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże.
Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku należy podłoże zagruntować środkiem do
gruntowania podłoża. Równocześnie z rozwijaniem papy z rolki nanosić szczotką lepik asfaltowy na
zagruntowane podłoże. Papę starannie dociskać do podłoża. Następny pas papy ułożyć z zakładem o
szerokości 15 cm na wcześniej przyklejony pas papy. Papę przyklejać w sposób analogiczny jak
pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym.
Izolację z folii należy wykonać z zakładem o szerokości 15 cm.
Wykonana izolacja powinna gładka, równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do
podłoża na całej powierzchni, na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków.
Papa powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna być równa,
gładka i pozbawiona przebić i otworów.
5.4. IZOLACJE CIEPLNE
Izolacje cieplne wykonać należy z płyt z wełny mineralnej ułożonej na warstwie paroizolacji lub
styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja powinna mieć na całej
płaszczyźnie jednakową grubość. Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym
w zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
5.5. POWŁOKI IZOLACYJNE Z ŻYWICY EPOKSYDOWO-SMOŁOWEJ
Powłoki izolacyjne z żywicy epoksydowo-smołowej należy wykonać wewnątrz komór i zbiorników.
Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym z żywicy
epoksydowosmołowej przy pomocy pędzli lub szczotek. Powłoka izolacyjna może być stosowana na
wilgotne podłoże, elastyczne – zdolne przenosić zarysowania podłoża. Stosować można do betonu,
stali, w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, pod ziemią, w wodzie, w urządzeniach
mających kontakt ze ściekami, w konstrukcjach stalowych mających kontakt z wodą. Nie nadaje się
do kontaktu z wodą pitną oraz do pomieszczeń wewnętrznych dla ludzi i zwierząt.
Wymagania dla środka izolacyjnego z żywicy epoksydowo-smołowej
1. gęstość g/cm3 1,8 - 5% PN-87/C-89085
2. spływność z powierzchni pionowych mm < 1
3. czas utwardzania min. 220 ÷ 250 PN-87/C-89085
4. maksymalna temperatura utwardzania 0C-28 PN-87/C-89085
5. liniowy skurcz utwardzania % 6. przyczepność do podłoża betonowego MPa - 2,5 PN-92/B-01814
7. wytrzymałość na ściskanie MPa - PN-EN ISO 604:2000
8. wytrzymałość na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:1998
9. wytrzymałość na rozciągania MPa - 1,0 PN-81/C-89034
10. maksymalne wydłużenie przy zerwaniu % - 35 PN-81/C-89034
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11. nasiąkliwość wodą % - PN-EN ISO 62:2000
12. opór dyfuzyjny powłoki dla pary wodnej m - 6
13. opór dyfuzyjny powłoki dla dwutlenku węgla m - 50
5.6. PRZEJŚCIA SZCZELNE TYPU ŁAŃCUCHOWEGO
Warunki szczegółowe dotyczące wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego określono w
ST „Roboty konstrukcyjno-budowlane”.
5.7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH
5.7.1. Wymagania dotyczące podłoży
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej
stanu początkowego i końcowego. Metody przygotowania powierzchni opisane są w PN-EN ISO
12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny
czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN
ISO 12944-4:2001.
5.7.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych
lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich.
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy
przeprowadzać w następujących warunkach:
- przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podło że nie powinno być
również nasłonecznione,
- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną,
- przy temperaturze podłoża co najmniej o 3° C wyższej od temperatury punktu rosy, a przydużej
chropowatości powierzchni o 7° C (wyznaczenie temperatury punk tu rosy powinno być zgodne z
PN-EN ISO 8502-4:2000).
Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 °C, przy
wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%.
Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu,
w szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania.
W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń, w
których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego powietrza nie powinien
być kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie.
Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowią inaczej) w
takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną
powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni
słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi.
5.7.3. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w
normie PN-EN ISO 12944-7:2001.
Jeżeli postanowienia zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW nie stanowią
inaczej, to przyjmuje się, że pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza niż 80% nominalnej
grubości powłoki. Tak więc, pojedyncza grubość powłoki powinna osiągać wielkość pomiędzy 80% a
100% nominalnej grubości powłoki, pod warunkiem że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest
równa lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie należy zadbać o osiągnięcie
nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane jest by
maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu
osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania powłoki,
sprawdzać jej grubość na mokro.
Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe i śrubowe
powinny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
krawędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową o odpowiedniej szerokości (ok. 25
mm) po obu stronach krawędzi.
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Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz
między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny
wynikać z zatwierdzonej dokumentacji projektowej, WW lub z kart technicznych wyrobów
lakierowych. Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub
mające znaczący wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki.
Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach i
konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie
Charakterystyka powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych podana winna być w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Powłoki nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z wymaganiami pkt.
2., w warunkach podanych w pkt. 5, na podłoże przygotowane zgodnie z pkt. 5 i odebrane z
uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 6 niniejszych WW.
Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry:
lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania.
Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka powinna być
nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.
Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonych powłokami gruntowymi w wytwórni
Wymalowania międzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach wykonuje
się zgodnie z wymaganiami niniejszych WW oraz zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w której
podane winny być wyroby malarskie, ilości warstw i grubości poszczególnych powłok oraz całego
pokrycia malarskiego. Projekt winien zawierać wszystkie dane dotyczące technologii nakładania,
wykonania powłok oraz ich oceny. Powłoki międzywarstwowe i nawierzchniowe należy nakładać na
powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST.
Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest wykonywanie
pełnych systemów malarskich po upewnieniu się, czy farba do czasowej ochrony jest „zgodna” z
farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin „zgodna” oznacza, że dwa wyroby malarskie
mogą być stosowane bez wystąpienia niepożądanych efektów.
Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w
wytwórni.
Wymalowania ostateczne wykonuje się zgodnie z wymaganiami zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i WW, zwykle stosując te same wyroby malarskie, które nakładano w wytwórni. Sposób
oczyszczania podłoża, technika wykonania wymalowań i ich kontroli powinny być podane w
projekcie. Dopuszcza się wykonanie powłok na podstawie zaleceń opracowanych przez wytwórnię,
która nałożyła powłoki na elementy. Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna być
przygotowana zgodnie z wymaganiami ST.
5.8. RUSZTOWANIA
Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy stosować systemowe, z atestem
dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
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6.2.1. Izolacje
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z
wymaganiami niniejszych WW. Sprawdzeniu podlega:
- zgodność rodzaju i jakości materiałów z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową
- sposób ułożenia izolacji,
- powierzchnia izolacji,
- sposób wykonania połączeń arkuszy papy i folii,
- sposób i jakość połączenia z elementami kotwiącymi,
- ciągłość izolacji,
- grubość ułożenia izolacji (izolacje cieplne),
- szczelność izolacji.
6.2.2. Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych
Przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych należy przeprowadzić kontrolę i odbiór
elementów konstrukcji od dostawcy oraz badania materiałów, które będą wykorzystywane do
wykonywania robót.
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2 lub
aprobatom technicznym. Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być
sprawdzane pod względem:
1. zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,
2. braku kożuszenia,
3. braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów,
4. braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo
zredyspergować),
- możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych,
- terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach.
Badania w czasie robót w szczególności powinny dotyczyć:
- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,
- oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok,
- kontroli warunków wykonywania powłok,
- kontroli procesu nakładania powłok.
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:
- zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,
- kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,
- ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas
przygotowania powierzchni,
- dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z
uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni według zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i niniejszych ST.
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 1
godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące
właściwości powierzchni:
- wygląd powierzchni, oceniany według PN-ISO 8501-1:1996,
- stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z
fotograficznymi wzorcami według PN-ISO 8501-1:1996,
- chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PN-EN
ISO 8503-2:1999,
- zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno być większe
niż na wzorcu Nr 3 według normy),
- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę
obecności zatłuszczeń według metody określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
i niniejszych WW,
- obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN
ISO 8502-9:2002 (przewodność roztworu).
Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PN-EN ISO 850263
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2:2000 lub metodą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502-6:2000.
Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji przygotowywanych
na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc połączeń elementów
konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi w wytwórni.
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie:
- temperatury powietrza,
- temperatury podłoża,
- wilgotności względnej powietrza,
- temperatury punktu rosy.
Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badań należy
zapisywać w dzienniku budowy.
Kontrola procesu nakładania powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru
dyszy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby,
- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu
przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych,
- sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby,
- sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,
- zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania
farby, normą lub kartą techniczną wyrobu,
- ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta
powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków,
niedomalowań,
- ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za
mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie
wymalowania, ukłucia igłą, itp.).
- Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy.
Po wyschnięciu powłoki malarskie należy sprawdzać na zgodność z zatwierdzoną dokumentacją
projektową i niniejszymi WW, w zakresie:
- wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia
i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza, łuszczenie,
spękania i zacieki,
- właściwości powłoki takich jak: grubość, przyczepność i porowatość, badanych przy użyciu
przyrządów i metod podanych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnych z
odpowiednimi normami.
- Grubość powłoki bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO
2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998.
- Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność między warstwową ocenia się metodami
niszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999.
Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodą nisko- lub
wysokonapięciową, zgodnie z procedurą badawczą określoną w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i niniejszych WW. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej WW, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiającego oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
obmiaru. Żadna z części robót izolacyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót izolacyjnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych
wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. WARUNKI OGÓLNE
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji nalezą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich
przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych
robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót izolacyjnych oraz innych robót związanych z
robotami izolacyjnymi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT
Cena składowa wykonania robót izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiałów,
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- przygotowanie podłoża,
- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, zabezpieczeń antykorozyjnych,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
3. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
4. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.
5. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
6. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.
7. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.
8. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
9. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane
na gorąco.
12. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
13. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
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14. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
15. PN-86/C-89085.01 żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.
16. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . Nazwy i określenia
Instrukcje ITB.
17. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.
18. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.
19. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
20. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.
21. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
22. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych
na terenach górniczych - Warszawa 2000r.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.

ST.8 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE CPV 45400000-1
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych wykończeniowych dla realizacji budowy
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże).
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM
Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych wykończeniowych obejmuje:
Projektuje się przekucie wewnętrznej ściany konstrukcyjnej , między pomieszczeniami 1.5 i 1.4 na
otwór drzwiowy. Otwór zostanie zabezpieczony dwoma prefabrykowany nadprożami L19 dł. 210 cm
i otynkowany, tynkiem cementowo- wapiennym kl. II.
Ściana wewnętrzna konstrukcyjna budynku masywna, z materiałów ceramicznych. Projektuje się
zamurowanie otworu drzwiowego zewnętrznego w pomieszczeniu energetycznym z pustaków
ceramicznych np. porotherm gr. 12 cm i otynkowanie tynkiem cementowo- wapiennym kl. II.
Projektuje się wymurowanie ścianki wewnętrznej z pustaków ceramicznych np. porotherm gr. 12 cm
i otynkowanie tynkiem cementowo- wapiennym kl. II.
Ściana fundamentowa budynku masywna , z betonu wylewanego na mokro. Projektuje się izolacje
przeciw wilgotnościowe, bez izolacji termicznej. Izolacja składa się z następujących warstw: warstwa
gruntująca np. IZOHAN IZOBUD Br, hydroizolacja np. IZOHAN IZOBUD IMS, warstwa szczepna
np. IZOHAN Ekolep 2002, zaprawa klejowa z wtopioną siatką klejową, włóknina ochronna jako
zabezpieczenie cokołu w części podziemnej, tynk mozaikowy jako wykończenie cokołu.
Konstrukcja więźby dachowej drewniana, licowana od spodu deskami, kryta blachą cynkową
malowaną.
Projektuje się zmianę pokrycia dachowego na blachę cynkowa malowana fabrycznie, na deskach na
rąbek stojący, wg technologii np. Rheinzink: warstwy
od góry: pokrycie z blachy ocynkowanej
malowanej na rąbek stojący gr. 0,8 mm
( 5,8 kg/ m2 ), deskowanie 24/ max 160 mm, krawędziak
3 cm dla przestrzeni wentylowanej, istniejące krokwie, licowanie z istniejących desek, wzdłuż
kalenicy szczelina wentylacyjna.
Projektuje się przebudowę rynien i rur spustowych na rynny leżące z pokryciem okapowym z blachy
ocynkowanej malowane fabrycznie o śr. 12 cm, rury spustowe
z blachy ocynkowanej malowanej fabrycznie o śr. 12 cm. Wody opadowe odprowadzane na
powierzchnię działki. Wzdłuż kalenicy szczelina wentylacyjna.
Posadzki i tynki wewnętrzne: posadzki w budynku betonowe. Projektuje się konserwację posadzek za
pomocą powłok chemiczno odpornych np. farby epoksydowej grubo powłokowej FEG-B: istniejące
posadzki należy przygotować
do pokrycia powłoką: usunąć słabo przyczepne powłoki malarskie
oraz wszelkie zanieczyszczenia, tłuste plamy usunąć benzyną ekstrakcyjną, nierówności
przeszlifować i odpylić, niewielkie ubytki i szczeliny w posadzce można wypełnić mieszaniną
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składająca się z 1 części objętościowej farby gotowej oraz 2 - 4 części objętościowych mielonej
mączki kwarcowej o granulacji 0,056 lub 0,1 mm.
Posadzki i tynki gruntować farbą rozcieńczoną do około 40 sek. , malować pędzlem, wałkiem,
natryskiem powietrznym lub hydrodynamicznym. Postępujący wzrost lepkości ( gęstnienie ) farby
redukować poprzez sukcesywne rozcieńczanie. Kolejne warstwy farby nakładać w czasie od 6
godzin do 1 miesiąca.
Świeżo wykonaną powłokę chronić przed roszeniem oraz opadami atmosferycznymi. Powłoka FEGB uzyskuje pełne właściwości eksploatacyjne po 7 ÷ 14 dniach suszenia, w warunkach
otoczenia ( przy temperaturze około 20ºC ). Przed nałożeniem kolejnej warstwy farby (niezależnie
od jej rodzaju) utwardzoną powłokę farby FEG-B przeszlifować np. drobnoziarnistym papierem
ściernym.
Farby nie nakładać na podłoża gipsowe lub anhydrytowe, w tym na wylewki samopoziomujące
sporządzone na bazie tych materiałów.
Do malowania posadzek betonowych stosować farbę FEG-B samodzielnie. Szczegółowe
informacje na temat zagrożeń występujących podczas aplikacji farby oraz warunki
bezpiecznego jej stosowania podane są w Karcie charakterystyki.
Malowanie konstrukcji stalowych schodów, galerii i balustrady oraz elementów stalowych
kontenerowej oczyszczalni ścieków: projektuje się konserwację elementów stalowych grubo
powłokowym epoksydem np. EPODUX IM 209 v16 , który jest grubo powłokową, farba epoksydową
tolerującą, przeznaczoną do ochrony konstrukcji metalowych na powietrzu. Stal przed malowaniem
oczyścić strumieniem wody. Farbę należy aplikować pędzlem, wałkiem lub metoda natryskową.
Podczas prac malarskich należy stosować się ściśle do instrukcji obsługi urządzeń i aparatów
natryskowych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy pracach lakierniczych.
W przypadku pożaru stosować proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, CO 2 ; nigdy nie stosować wody w
postaci strumienia. Pomieszczenia zamknięte po zakończeniu pracy należy nadal intensywnie
wietrzyć do zaniku zapachu i wówczas będą nadawać się do użytkowania. Farba posiada Atest
Higieniczny PZH.

1.3.1. Malowanie tynków zewnętrznych.
Projektuje się malowanie elastyczną i wodoszczelną powłoką na bazie zdyspergowanych w
wodzie akrylowych polimerów długołańcuchowych np. Murfill. W załączeniu zestawienie
kolorystyki materiałów.
1.3.2. Okna i drzwi.
Projektuje się wymianę okien i drzwi w budynku. Projektuje się okna o konstrukcji PCV,
uchylno- rozwieralne, wg zestawienia. Projektuje się drzwi o konstrukcji stalowej z
ościeżnicą stalową, przemysłowe, ramowe, wypełnione izolacja termiczną. W drzwiach
zamki patentowe, drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć zewnętrznymi odbojnicami. Drzwi
wewnętrzne płytowe z ościeżnicą stalową, drzwi do w.c. drewniane, z samozamykaczem,
z otworami dolnej części o łącznej pow. min. 200 cm2. Kolorystyka drzwi i okien
odtworzeniowa, w kolorze brązowym. Zestawienie stolarki na rysunkach.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto:
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni,
Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe".
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inwestorowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami .
2.1. PODŁOGI I POSADZKI
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych ST są:
- podbudowa betonowa posadzki,
- podkład cementowy pod posadzkę,
- płytki posadzkowe antypoślizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia, w kolorach:
dostosowanych do istniejących płytek ceramicznych na obiekcie
2.2. OKŁADZINY ŚCIAN I MALOWANIE - WEWNĘTRZNE
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych ST są:
- płytki glazurowane w kolorze dopasowanym do istniejących płytek ściennych;
- farba : lateksowa, emulsyjna
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- urządzenia do przygotowania zaprawy,
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót wykończeniowych,
Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie:
- samochód dostawczy 3-5 Mg.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu oraz
łatwe utrzymanie go w czystości. Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować z
otoczeniem i winna być uzgodniona z Inwestorem.
5.2. WYKONANIE PODŁÓG I POSADZEK
5.2.1. Podkłady pod posadzkę
Grubość podkładu betonowego lub cementowego pod posadzkę powinna być zgodna z zatwierdzoną
dokumentacją techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego
grubość oraz płaszczyznę powierzchni, która powinna być pozioma jeśli zatwierdzony projekt nie
przewiduje wykonania spadków. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą wibracyjną lub przez
ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W trakcie układania podkładu
betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek w połowie jego grubości. Siatki układać na
zakład wynoszący min. 10cm.
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 grubości
podkładu. Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się
po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany poprzez okresowe
polewanie wodą i przykrycie folią polietylenową. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6
tygodniach wykazywać wilgotność 3%. Wykonany podkład powinien być równy i gładki,
dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od powierzchni poziomu na całej długości i
szerokości posadzki nie powinno przekraczać ±2mm.
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5.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych
Posadzki z płytek ceramicznych układać należy na przygotowanym wcześniej suchym i czystym
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju płytek.
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkachreperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe,
prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana posadzka
powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości
posadzki nie przekraczające ±2 mm.
5.3. WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIAN I MALOWANIE - WEWNĘTRZNE
5.3.1. Wewnętrzne okładziny ścian z płytek
Płytki ceramiczne na ściany budynków sanitarnych powinny posiadać atest producenta dla
zastosowań w obiektach przemysłowych. Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien
przedstawić Inwestorowi próbki do akceptacji. Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek
ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej a także innych robót (malarskich, podłogowych itp.). W
przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta płytek. Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń
oraz zagruntowane według zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez
tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości
płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane
w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny
na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym
(silikon).
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z zatwierdzonym
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie
powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten
sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne
odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na
1m.
5.3.2. Wewnętrzne roboty malarskie
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia
luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być
naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności
od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem
szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie
betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według zaleceń
producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio
dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta
rozcieńczalnika.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoże należy zagruntować rozcieńczoną wodą w stosunku
1:5 farbą emulsyjną, po 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę.
Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim. Powłoki
malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów,
odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z
wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być
odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wszystkie badania i
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
6.2.1. Podłogi i posadzki
Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz obowiązującymi normami.
Sprawdzeniu podlegają:
- wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru,
- związanie posadzki z podkładem,
- prawidłowość powierzchni,
- grubość posadzki,
- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek),
- wykończenie posadzki.
6.2.2. okładziny ścian i malowanie wewnętrzne
Kontrola jakości wykonania, okładzin ścian z płytek polega na sprawdzeniu jakości materiałów,
zgodności z rysunkami, wymaganiami oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:
- wygląd płaszczyzny,
- dokładność wykonania,
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,
- narożniki,
- styki z ościeżnicami.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty budowlane wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych wykończeniowych nie będzie płatna
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót budowlanych wykończeniowych będzie zawarta w scalonych
cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót budowlanych wykończeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki
obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. WARUNKI OGÓLNE
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki należą do robót ulegających
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty budowlane wykończeniowe.
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Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót budowlanych
wykończeniowych oraz innych robót związanych z robotami budowlanymi wykończeniowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania podkładów pod posadzki obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie wymaganych izolacji
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
8. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
9. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
10. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.

ST.9 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE CPV 453350000-9
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wewnętrznych instalacji sanitarnych przy realizacji budowy „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków Gliniane w Istebnej”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże).
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmuje:
- Wykonanie instalacji wody zimnej,
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej,
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w ST „Wymagania Podstawowe”.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe".
2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
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świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inwestorowi.
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.
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości
fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.
Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez śladów
zniszczeń i uszkodzeń.
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i
ubytków. Materiały i urządzenia przewidziane do montażu i instalowania w ramach Kontraktu w
zakresie instalacji sanitarnych:
- rury PP,
- rury PE,
- rury stalowe ocynkowane typu S ze stali 10BX
- armatura wodociągowa pomiarowa, zabezpieczająca, regulacyjna, odcinająca, spustowa i
odpowietrzająca,
[25]
armatura wodociągowa wypływowa,
[26]
otuliny termoizolacyjne
[27]
rury kanalizacyjne PVC klasa S,
[28]
rury kanalizacyjne PVC wywiewne,
[29]
przybory sanitarne,
[30]
grzejniki elektryczne
[31]
wentylatory,
[32]
kanały wentylacyjne,
2.2. DOKUMENTACJA
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z
aprobatą i atest higieniczny. Minimalne wartości określające parametry fizyko-mechaniczne rur PE i
PVC
(1) Rury PE:
- Gęstość > 930 kg/m3
- Stabilność termiczna (200OC) > 20 min
- Wskaźnik szybkości płynięcia MFI: 0,4-1,3 g/10min
- Zmiana długości przy ogrzewaniu (110OC) < 3%
- Wydłużenie względne przy zerwaniu > 350%
- Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej:
- 20OC, PE80. d≥9,0 MPa, PE100, d≥12,4 MPa > 100 godzin
- 80OC, PE80. d≥4,6 MPa, PE100, d≥5,5 MPa > 165 godzin
- 80°C, PE80. d ≥4,0 MPa, PE100, d≥5,0 MPa > 1000 godzin
- Minimalny promień gięcia:
- 20°C < 20xD
- 10°C < 35xD
- 0°C < 50xD
(1) Rury PVC:
- Wytrzymałość na rozciąganie:
- Próba krótka do 3 minut: 55 MPa
- Wartość obliczeniowa: 10 MPa
- Wydłużenie względne przy zerwaniu: 15%
- Współczynniki rozszerzalności linowej: 80x10-6 1/OC
- Moduł sprężystości Younga:
- Krótkotrwały, 1 minuta: 3200 MPa
- Długotrwały, 50 lat: 1400 MPa
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- Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: ≥ 75OC.
(1)Rury stalowe ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane podwójnie wg normy PN-H-74200:1998
2.3. SKŁADOWANIE
Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne należy
składować i chronić w następujący sposób:
- Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i
metod przeładunku.
- Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać
wysokości składowania ok. 1 m.
- Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych,
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2 m.
- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki
itp.). Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiału (np. pod wpływem
niskich temperatur) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach powinny w całości
leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,
w związku z czym należy chronić je przed: długotrwałą ekspozycją słoneczną, nadmiernym
nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych należy stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
- komplet elektronarzędzi,
- komplet narzędzi ślusarskich,
- zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo,
- zgrzewarki do muf elektrooporowych,
- żuraw samochodowy,
- koparka
- ubijak spalinowy 200kg
- ręczne narzędzia do prac ziemnych.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne
technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy,
- samochód dłużycowy,
- ciągnik kołowy
- przyczepa skrzyniowa,
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału.
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były
dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni
ładunkowej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. INSTALACJA WODY
Instalację wody należy wykonać z rur polipropylenowych lub polietylenowych. Odległość ścianki
rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min 3÷5cm.
W przypadku instalacji układanych na tynku; przewody należy mocować do ścian co 1,0 m w
poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt należy umieścić przy zakończeniu punktem czerpalnym.
Połączenia gwintowane przewodów z armaturą należy uszczelnić taśmą teflonową.
Jako armaturę czerpalną stosować baterie w wersji stojącej.
Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelności instalacji należy przewody biegnące wzdłuż ścian
zewnętrznych zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach z pianki poliuretanowej.
Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako szczelne
stosując uszczelnienie sznurem konopnym białym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PVC) nie stosować materiałów bitumicznych.
Na wejściu przyłącza do budynku zamontować zestaw wodomierzowy i zawór antyskażeniowy.
Wodociągowa instalacja wewnętrzna ma doprowadzać wodę do punktów czerpalnych.
5.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC.
Nie układać rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na końcach „bosych” mogą być użyte po
odcięciu odcinków uszkodzonych.
Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić
min 3÷5cm. W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; należy
stosować środki poślizgowe zalecane przez producenta. Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez
przegrody budowlane należy rozwiązać jako szczelne stosując uszczelnienie sznurem konopnym
białym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC) w rurze osłonowej, nie stosować
materiałów bitumicznych.
Przewody prowadzić po wierzchu ścian. Mocowanie do ścian za pomocą typowych uchwytów.
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Odpowietrzanie instalacji odbywać się będzie za pomocą rur wywiewnych wyprowadzonych ponad
dach. U podstawy pionów montować należy rewizje kanalizacyjne.
Średnice podejść do przyborów sanitarnych:
- umywalka Ø 50 PVC
- zlew Ø 50 PVC
- wpust podłogowy Ø 110 PVC
Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych, posadzek (wpusty
podłogowe) oraz urządzeń technologicznych (poza wodami pochłodniczymi).
5.4. INSTALACJA WENTYLACYJNA
Warunki montażu urządzeń (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanały). Należy montować
urządzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyką określoną w zatwierdzonej dokumentacji
technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężeniu wynosi ±5%. Praca
wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach WC powinna być zblokowana z oświetleniem tych
pomieszczeń. Wentylatory wywiewne i wywietrzaki należy osadzić na podstawach dachowych.
Należy montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach,
Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne)
Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań.
Kanały wykonać należy ze stali kwasoodpornej.
Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynoszą ±2mm.
Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujących; między kanałem a wspornikiem lub obejmą należy stosować podkładki
amortyzujące o grubości ok.5 mm.
Wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed działaniem korozji.
Urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne
powinny być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną.
Kanały wentylacyjne należy wykonać zgodnie z BN-70/8865-05.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
6.2.1. Próby szczelności przewodów
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na
żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego
przewodu.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w
normie (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań określonych w
normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby
szczelności:
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami,
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach
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badanego odcinka,
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać
następujących warunków:
- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej
nie może być niższa niż 1°C,
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut
sprawdzać jego poziom,
- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca
nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków.
Ciśnienie próbne pp powinno wynosić:
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1MPa
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a
przewód powinien być opróżniony z wody.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i użytkownika.
Dla instalacji co, po wykonaniu prób szczelności na zimno, należy przeprowadzić próbę instalacji na
gorąco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego.
6.2.2. Kontrola instalacji wentylacyjnej
Sprawdzenie kompletności wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, że w
pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich
wykonania z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
Należy przeprowadzić następujące działania:
- porównanie wykonania elementów instalacji ze specyfikacją projektową w zakresie jakości i
ilości materiałów.
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z niniejszej ST.
- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na kontrolę działania,
czyszczenie i konserwację.
- sprawdzenie czystości instalacji.
- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
Kontrola działania instalacji
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidłowości montażu i poprawności działania
poszczególnych elementów instalacji. W skład czynności koniecznych do wykonania podczas
kontroli działania instalacji wchodzą:
- prace wstępne
- kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów
- kontrola działania wymienników ciepła
- kontrola działania filtrów
- kontrola działania przepustnic
- kontrola działania przewodów oraz elementów nawiewnych i wywiewnych
- kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
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Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W skład pomiarów kontrolnych wchodzą:
- pobór prądu silników
- strumień objętości powietrza
- temperatura powietrza
- opór przepływu na filtrze
- strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego
- temperatura powietrza nawiewanego
- temperatura powietrza w pomieszczeniu
- poziom dźwięku A
- prędkość powietrza w pomieszczeniu
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania
instalacji. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i
doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać
w dokumentach odbiorowych. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz
strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne i chłodnicze,
charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach
projektowanej wielkości strumienia powietrza instalacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom
zgodnie z Kontraktem. Dla robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych nie
wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. WARUNKI OGÓLNE
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych nalezą do robót ulegających
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”. Nie będą
realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem wewnętrznych
instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia
wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej i wody technologicznej
obejmuje:
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- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót,
- montaż rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową,
regulacyjną i odcinającą
- montaż armatury wodociągowej wypływowej (baterie umywalkowe, natryskowe, zawory
czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejść dopływowych
- sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury
- wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
- wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych
- wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
- próby szczelności odcinków instalacji,
- płukanie odcinków instalacji
- dezynfekcja rurociągów
- izolacja termiczna przewodów,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- porządkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót,
- wykonanie i zasypanie wykopów wewnątrz budynków
- wykonanie podsypki i obsypki odcinków podziemnych instalacji,
- montaż rurociągów kanalizacyjnych, kształtek, rur wywiewnych, zaworów
napowietrzających, czyszczaków i rewizji
- montaż przyborów sanitarnych (muszle ustępowe, umywalki, brodziki natryskowe, itp.) wraz
z wykonaniem podejść odpływowych
- wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
- wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych
- próby szczelności odcinków instalacji,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- porządkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:
[1] montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych
[2] porządkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót,
- montaż przewodów , kształtek i uzbrojenia przewodów,
- montaż elementów nawiewnych i wywiewnych z wyposażeniem,
- rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.
3. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
4. PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
5. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.
6. PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
7. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
8. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
9. PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i
badania
10. PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
11. PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Zmiany l Bl 13/93 poz. 75
12. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez
PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej
13. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo,
przez PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;
14. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,
Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową;
15. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
16. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań.
17. BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.
18. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
19. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.
20. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
21. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe.
22. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
23. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie
24. PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i
systemu
25. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne
26. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.
27. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.
28. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

ST.10 WYMIANA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
TECHNOLOGICZNEGO CPV 45252200-0
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące dostawy, montażu urządzeń
oraz wykonania i odbioru obiektów i instalacji technologicznych przy realizacji budowy:
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do
wykonania robót wymienionych w ST.
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1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM
Zakres prac technologicznych związanych z realizacją instalacji, obiektów oraz urządzeń
technologicznych obejmuje:
- roboty montażowe
- montaż maszyn i urządzeń
- montaż wyposażenia towarzyszącego i urządzeń peryferyjnych
- przyłączenia mediów koniecznych do funkcjonowania urządzeń
- pomiary powykonawcze montażu i lokalizacji
- dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto:
Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków – zespół obiektów i instalacji technologicznych, w
których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków .
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Urządzenia technologiczne – maszyny, urządzenia i napędy stanowiące wyposażenie oczyszczalni
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe".
2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być zgodne
z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i warunkami zamówienia. Kontrola techniczna
Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie
dokumentów magazynowych lub własnych badań.
Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków
montażowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami ST.
2.2. TYPIZACJA
Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje
powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności
do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki.
2.3. STOSOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH
Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być
pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne i stalowe
(wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy
mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone
przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane.
Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych
elementów stalowych i żelaznych. Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali
stykających się ze sobą, metale te powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów
elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale
powinny zostać oddzielone
od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną.
Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie
musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny
być wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki, pomosty również powinny być wykonane ze
stali nierdzewnej.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość i środowisko wykonywanych robót.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych ST należy stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp.,
- zestaw narzędzi montersko-ślusarskich,
- zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego,
- agregat spawalniczy elektryczny,
- klucze dynamometryczne,
- wciągarka mechaniczna - elektryczna 1,6 - 3,2 Mg
- zgrzewarka do rur PE, PEHD,
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne
technicznie urządzenia:
- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg,
- żuraw samojezdny kołowy,
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie
wolno zrzucać ze środków transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu.
5.2. ZAKRES ROBÓT DEMONTAŻOWYCH
Demontaż istniejących instalacji należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy BHP w
zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych, pod stałym nadzorem Kierownika Budowy.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami demontażowymi maszyn i urządzeń i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zdemontowane urządzenia. Wykonawca będzie uzgadniał z odpowiednim
wyprzedzeniem terminy demontażu z Użytkownikiem i Inwestorem.
5.3. POSADOWIENIE URZĄDZEŃ
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną urządzenia, śruby mocujące i
ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi
Urządzeń. Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane z
budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd
do przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – rozmaitych innych elementów
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do
ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp. Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach
stalowych o grubości umożliwiającej
kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub
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dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy cementowej
dopiero po uruchomieniu Urządzenia i jego skontrolowaniu pod kątem występowania wibracji i
niestabilności. Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po
ich ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu
5.4. POSADOWIENIE I USTAWIENIE W OSI URZĄDZEŃ
Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., współpracujących
ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie
zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz
innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzenia po późniejszych remontach i
przeglądach.
5.5. OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ
Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, Tym samym w świetle Warunków
Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do
zabudowy materiałów.
Montażu urządzeń należy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne,
dokumentacje techniczno – ruchowe (DTR) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji.
Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń
transportowych. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy
(fundamenty, kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy.
Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna. Przed rozpoczęciem prac
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Teren
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.
5.5.1. Zasuwy
Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające między kołnierzowe lub dwukołnierzowe, zawory
kulowe
Zasuwy - wymagania:
a) zabudowa między kołnierzowa,
b) zawieradło ze stali kwasoodpornej ,
c) korpus: do DN 100,150- żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy
(grubość:175µm)
d) szczelność zasuw w obu kierunkach,
e) uszczelnienie obwodowe krawędziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane w korpusie w
sposób zabezpieczający przed wycieraniem przez przepływające medium
6. INSTALACJA URZADZEŃ W ISTNIEJACYCH OBIEKTACH

6.1 Stacja dmuchaw
Projektowana jest instalacja 3 nowych dmuchaw pracującymi w układzie (2P+1R)
Sprężone powietrze podawane jest do 2 reaktorów wspólnym rurociągiem tłocznym a następnie
rozdzielane jest na dwa niezależnie pracujące systemy napowietrzania ścieków. Obecnie
zainstalowane są dmuchawy typu Rootsa Typ 102 T (2005 r. bez obudowy dźwiękoszczelnej) o
parametrach:
Q = 3,0 m3/min
Dp = 500 mbar
N = 5,5 kW
Projektowana jest instalacja 3 nowych dmuchaw o podobnych parametrach co istniejące .
Dobrano dmuchawy o parametrach:
Qp1 = 3,0 Nm3/min
∆p = 0,05 MPa
Ps = 5,5 kW
Dmuchawy wyposażone w falowniki umożliwiające płynną regulację wydajności w dostosowaniu do
zapotrzebowania tlenu mierzonego przez sondę tlenową.
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6.2. Zbiornik retencyjny ścieków nadmiarowych
6.2.1 Pompa ścieków nadmiarowych PS.3
Zgromadzone w zbiorniku ścieki nadmiarowe wypompowywane będą do studzienki na kanale
dopływowym do oczyszczalni ścieków
- Parametry techniczne pompy ścieków nadmiarowych:
Qmax = 5,0 - 6,0 m3/h,
Hc = 6,0 - 8,0 m,
Moc silnika P1 = 1,2 kW.

6.2.2. Turbina mieszająco -napowietrzająca
W zbiorniku retencyjnym zainstalowana zostanie turbina mieszająco-napowietrzająca zatapialna,
która wyeliminować ma zjawisko osiadania osadów na dnie zbiornika i utrzymanie ścieków w
świeżym stanie. Turbina włączana będzie cyklicznie w powiązaniu z pracą pompy ściekowej.
Parametry techniczne turbiny:
- moc silnika turbiny N = 1,5 kW;
- zdolność natleniania- transfer tlenu 1,1 kg O2/h;
- ilość pobieranego powietrza ok. 20 m3/h;
- ciężar turbiny 55 kg;
7. PROJEKTOWANA BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH

7.1 Koryto pomiarowe ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika
Projektuje się budowę żelbetowej komory pomiarowej w której zainstalowana zostanie stalowa
zwężka Parshall’a typu P1 do ciągłego pomiaru i rejestracji przepływu ścieków oczyszczonych.
Zakres pomiarowy Q = 1 - 20,0 m3/h. Koryto pomiarowe Parshall'a, zgodne z normą ISO 9826,
przeznaczone jest do pomiaru objętościowego natężenia przepływu w kanałach o przekroju
prostokątnym ze spływem grawitacyjnym. Wykonane ze stali kwasoodpornej lub płyt PVC (zależnie
od wersji).

7.2. Instalacja odwadniania osadu z prasą taśmową
W skład instalacji odwadniania osadu ustabilizowanego wchodzą następujące urządzenia:
- prasa taśmowa o szerokości taśmy B = 800 mm;
- stacja przygotowania polielektrolitu;
- pompa osadu;
- pompa polielektrolitu;
- pompa wody płuczącej (woda wodociągowa lub ścieki oczyszczone);
- zespół odzysku wody technologicznej ZOW;
- kompresor;
- układ sterowania;
- Dane techniczne prasy taśmowej
Wydajność
Q = 2 - 4 m3/h
Moc napędu prasy z zagęszczaczem
P = 0,2 - 0,70 kW
Szerokość sit zagęszczających i odwadniających
B = 800 mm
Odwodnienie osadu
18 - 20% s.m. (w zależności od osadu)
Konstrukcja prasy, wanny, rolki, bębny osłony wykonane są ze stali nierdzewnej 0H18N9.
- Dane techniczne przenośnika ślimakowego PSO L = 6,0 m
Wydajność
Q = 5 m3/h
Wydajność
60 - 150 kg sm/h
Moc napędu
P = 1,2-1,5kW
- Dane techniczne stacji polielktrolitu
Pojemność
Moc napędu
- Dane techniczne pompy osadu POS.6
Rodzaj pompy
Wydajność

1000 l
P = 0,75 kW
ślimakowa
2,0 –4,0 m3/h
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Moc silnika
- Dane techniczne pompy wody płuczącej PW.7
Rodzaj pompy
Wydajność
Maksymalne ciśnienie tłoczenia
Maksymalne ciśnienie wlotowe
Moc silnika
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
- Dane techniczne pompy polielektrolitu
Rodzaj pompy
Wydajność
Maksymalne ciśnienie tłoczenia
Moc silnika
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Średnica króćca ssawnego
Średnica króćca tłocznego
- Dane techniczne kompresora powietrza
Rodzaj kompresora - tłokowy
Objętość zbiornika 20 l
Wydajność 0,5 - 1 m3/h
Moc napędu 1,1-1,5 kW

1,5-20 kW
wirowa
4 - 5 m3/h
10 bar
6 bar
P = 0,70-1,1 kW
380/400V/50Hz
IP 54
śrubowa
0,2 – 0,5 l/h
2 bar
P = 0,25-0,75 [kW]
380/400V/50Hz
IP 54
R 1”
R ¾”

7.3. Zespół odzysku wody technologicznej ZOWT
Zespół płuczący wody technologicznej umożliwia wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako
wody technologicznej do płukania taśmy prasy filtracyjnej osadu. Urządzenie wyposażone jest
w zbiornik, sterownik, zawór, czujnik poziomu cieczy i odpowiednie króćce dopływowy,
przelewowy i spustowy. Wydajność urządzenia 4 – 5 m3/h.

7.4. Instalacja do higienizacji osadu HIG-03
Wykaz urządzeń instalacji:
1. urządzenie do higienizacji osadu wapnem typu HIG-03
2. przenośnik wapna PW.1 od zasobnika urządzenia HIG-03 do przenośnika śrubowego osadu
odwodnionego
- Dane techniczne dozownika wapna PW.1
Dozownik
L

Długość całkowita przenośnika ślimakowego

ok. 2 m

H

Kąt pochylenia względem poziomu

D

Średnica ślimaka

S

Skok ślimaka

l = 150 mm

Q

Wydajność przenośnika ślimakowego (dla wapna gaszonego)

6 - 10 kg/h

N

Moc silnika przekładni ślimakowej

0 - 300
100 mm

0,5 kW

Wykonanie materiałowe dozownika wapna - konstrukcja dozownika wykonana jest w całości
ze stali OH18N9.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
8.1. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania
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musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych
lub zgromadzonych materiałów.
8.2. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
9. OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części
tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów
oraz urządzeń technologicznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i
będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót związanych z wykonaniem i montażem instalacji oraz urządzeń technologicznych nie
wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
10. PRZEJĘCIE ROBÓT

10.1. WARUNKI OGÓLNE
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania
robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).
10.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Roboty związane z wykonaniem sieci sanitarnych należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich
przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.
10.3. ODBIÓR KOŃCOWY, KOŃCOWE PRZEJĘCIE ROBÓT
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na
sprawdzeniu:
- poprawności zainstalowania urządzeń;
- kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń;
- poprawności działania urządzeń;
- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia;
- kompletności DTR i świadectw producenta;
- kompletności protokołów częściowych.
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót,
- Dziennik Budowy;
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót;
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót;
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji;
- skuteczność działania
- wyniki z rozruchu i próby eksploatacyjnej
- osiągnięcie efektów oczyszczania ścieków
Wykonawca będzie uzgadniał z Inwestorem terminy dostawy wszystkich urządzeń. Urządzenia winny
być dostarczone na oczyszczalnię bezpośrednio przed ich wbudowaniem. Urządzenia zdemontowane
winny być przez Wykonawcę w jak najkrótszym terminie usunięte z terenu oczyszczalni.
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
11.1. USTALENIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”. Nie będą
realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem i montażem
instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania instalacji, obiektów oraz zamontowania urządzeń technologicznych oraz wykonania
innych robót związanych z nimi.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
3) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
4) PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i
urządzeń. Wymagania.
5) PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
6) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
7) PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
8) PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
9) PN-78/M – 69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i
wymagania.
10) PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostkę długości
11) PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
12) PN-ISO 7005-1:1996 - Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe
13) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki - Wymagania
ogólne.
14) PN-EN20225:1994 - Części złączne - śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie.
15) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
16) PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.
17) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów
18) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegów do spawania.
19) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.,

ST.11. ZEWNĘTRZNE SIECI KABLOWE I WEWNĘTRZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wewnętrznych instalacji elektrycznych przy realizacji budowy
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże).
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do
wykonania oraz robót budowlano-montażowych.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Zakres prac realizowanych w ramach montażu sito-piaskownika i układania wewnętrznych instalacji
elektrycznych obejmuje:
Roboty instalacyjne:
- demontaż istniejących zbędnych instalacji elektrycznych,
- montaż i zasilanie urządzeń technologicznych i ogólnych,
86

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Roboty montażowe:
- montaż i podłączanie rozdzielnic, skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych,
- montaż i podłączanie gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych,
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto:
 Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem,
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.
 Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
 Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została

zbudowana.
 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub

zakończenia kabli.
 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
 Przykrycie - materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od

góry.
 Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od

innych urządzeń.
 Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkód
naturalnych.
 Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną

linia kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim części











przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w
warunkach zakłóceniowych.
Rozdzielnia SN - należy rozumieć zespół aparatów rozdzielczych montowanych na szynach w
polach rozdzielni lub celkach bądź w osłonach metalowych z izolacją gazową
przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż
1kV wraz z zabezpieczeniami i przyrządami pomiarowymi
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym
kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią
poprzez odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie:
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ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy),
robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie
wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo
niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i
15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody].
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako:
o
naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
o
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
o
sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają
ponad dach).
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony.
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed
skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i
obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami)
rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia
instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i
alarmowe.
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Rozdzielnica NN - należy rozumieć zespół aparatów rozdzielczych montowanych na szynach
przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej o napięciu znamionowym mniejszym niż 1
kV, wraz z zabezpieczeniami i przyrządami pomiarowymi.
Baterie kondensatorów - baterie kondensatorów przeznaczone są do kompensacji indukcyjnej
mocy biernej po stronie niskiego napięcia.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą
wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
o
o
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 Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed

przepięciami.
 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego,
 Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
 Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z

ziemią.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe".
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR.
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.
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadania
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz
być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej
jakości spełniających te same właściwości techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta)
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w
dokumentacji projektowej
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:


dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,


wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,


oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,


wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,


wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową,
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.


Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym
przez
Zamawiającego
projekcie
dotyczącym
montażu
urządzeń
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 500V.



Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być
wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającego.
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących tematem
niniejszej specyfikacji są:
- bednarka ocynkowana,
- gniazda natynkowe, podtynkowe, oprawy oświetleniowe
- kable, linki i przewody,
- kołki rozporowe,
- korytka kablowe ze stali nierdzewnej i z PCV,
- końcówki kablowe do zaprasowania na żyłach Al,
- końcówki kablowe do zaprasowania na żyłach Cu,
- opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
- odgałęźniki bryzgo-szczelne,
- rura ochronna ze stali nierdzewnej o średnicy 50mm,
- rurki elastyczne z PCV o średnicy 25mm i 32mm,
- rozdzielnice i skrzynki: rozdzielcze, rozgałęźne, zasilające kablowe, szynowe;
- uchwyty do mocowania rur ochronnych;
- wsporniki ścienne;

2.1 Rozdzielnice.
Rozdzielnice nn powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 60439-1:2003 oraz dokumentacji
projektowej.
Rozdzielnice mają mieć konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo we wszystkich warunkach pracy,
przeglądów i zabiegów utrzymania. Nawet w ekstremalnych warunków dużego zwarcia lub awarii nie
może wystąpić zagrożenie dla ludzi przebywających w pobliżu zespołu.
Wszystkie elementy muszą wytrzymywać naprężenia dynamiczne, termiczne i dielektryczne
wynikające z obciążeń prądów probierczych wg publikacji IEC 60056.

2.2 Kable.
Zasilające typu YKXS, YKY, YKYżo / 1kV, dla napędów z falownikami kable ekranowane
NYCWY,
Zasilanie instalacji ogólnych: YDYżo / 0,75kV.
Kable sterownicze: Y(v)KSLY(Nr), Y(v)KSLYekwf-P(Nr) L2 BUS
Instalacje w latarniach wykonać przewodami typu YKY 3*1,5 1000V zasilanymi z tabliczek TBS35/1 wyposażonych w zabezpieczenia B6A.
Przy budowie sieci kabli nn. 0,4kV, sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych
wnętrzowych należy stosować kable i przewody zgodne z dokumentacją projektową. Linie kablowe
wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa."
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 i być co
najmniej gatunku „3
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia
powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03

2.3 Oprawy oświetlenia wewnętrznego
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia pomieszczeń
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów.
Zastosowane źródła światła powinny emitować strumienie świetlne o nominalnej wartości
katalogowej.
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych
stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami
zewnętrznymi komory lampowej IP (w zależności od rodzaju pomieszczenia) i odpowiednią klasą
ochronności.
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Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C
i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych
z obowiązującymi normami i przepisami.

2.4 Łączniki
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb Instalacji natynkowych :
Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na
podłożu (ścianie) ze pomocą wkrętów lub przyklejane.
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm2.
Obudowy łączników powinny być wykonano z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia. Na zewnątrz stosować łączniki hermetyczne.

2.5 Korytka instalacyjne
Stosować korytka kablowe ze stali nierdzewnej – Stosować korytka kablowe o klasie ochrony
antykorozyjnej nie gorszej niż C4. Rozmiar i wielkość korytek według projektu. Nośność korytek
dopasować do ciężaru kabli.

2.6 Rury ochronne i przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub
powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).
W miejscach skrzyżowań kabli ze sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi, gdzie nie ma
możliwości zabezpieczenia kabli rurami pełnymi stosujemy rury dzielone.
Jako dzielone osłony otaczające istniejących kabli należy stosować dzielone wzdłużnie rury z
twardego polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej według projektu i barwie
powierzchni zewnętrznej:
- niebieskiej - w liniach na napięcie 0,6/1 kV,
- czerwonej - w liniach na napięcie >1 kV,
przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur układanych w ziemi należy stosować opaski
z odcinków taśmy przylepnej wzmocnionej włóknem szklanym, o szerokości 25 mm i
właściwościach nie gorszych od taśmy Scotch 45 firmy 3M lub obwoje (po 3-4 zwoje) z miękkiego
drutu stalowego lub miedzianego, w odstępach co 1 m. Wzdłużne i poprzeczne krawędzie tych rur
powinny być uszczelnione masą plastyczną na bazie kauczuku silikonowego
Łączenie ze sobą odcinków rur dzielonych należy wykonać w taki sposób, aby przy nakładaniu górna
część rury z dolną, nachodziły na siebie na całej długości.
Dopuszcza się przedłużanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby górna część rury
względem dolnej, były przesunięte na długości min. 0,5 m. Powstały nadmiar jednej części rury,
należy po obu końcach przedłużanych rur obciąć.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.7 Opaski do kabli
Jako opaski do łączenia trzech kabli 1-żyłowych w wiązkę należy stosować:
- opaski kablowe albo odcinki przylepnej taśmy wzmocnionej włóknem szklanym, o szerokości
25 mm - w przypadku łączenia w wiązki kabli układanych w ziemi,
- odcinki przylepnej taśmy wzmocnionej włóknem szklanym i uodpornionej na działanie
czynników środowiskowych (czarną), o szerokości 25 mm - w przypadku łączenia w wiązki
kabli układanych w powietrzu.

2.8 Taśmy oznaczeniowe
Do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować folię kalendrowaną
z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu
znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV,
koloru czerwonego.
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Szerokość folii powinna być taka. aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia
powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.

2.9 Szyny wyrównawcze
Stosować szyny wyrównawcze z płaskownika Fe/Zn 30x4 układać wg. projektu. W miejscach
nieosłoniętych na zewnątrz jak i wewnątrz budynki z uwagi na agresywne środowisko szyny muszą
posiadać koszulkę odporną chemicznie.

2.10 Ochrona odgromowa
Instalacje odgromowe budynków i obiektów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:

stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana.

miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana.

Stal nierdzewna na miejsca wyprowadzeń z uziomu fundamentowego.
Zwody instalacji odgromowych:

drut stalowy miękki, cynkowany ogniowo o średnicy 8 mm,

uchwyty ( podpory) właściwe dla podłoża, na którym będą instalowane,

złącza krzyżowe, rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju połączenia,

środek do zabezpieczeń antykorozyjnych.
Przewody odprowadzające:

drut stalowy miękki, cynkowany ogniowo o średnicy 8 mm,

uchwyty końcowe i przelotowe właściwe dla podłoża i sposobu, na którym będą instalowane,

złącza rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju połączenia,

środek do zabezpieczeń antykorozyjnych.
Uziomy i przewody uziemiające:

taśma stalowa, cynkowana ogniowo o przekroju prostokątnym 25x4 mm sprawdzić zgodność
z PT

osłony przewodów uziemiających,

złącza kontrolne taśma-drut,

materiał izolacyjny, płyta i rury o grubości ścianki 5 mm do wykonania osłon i przegród dla
zapewnienia właściwych odległości w miejscu zbliżeń do innych instalacji podziemnych,

środek do zabezpieczeń antykorozyjnych.

2.11 Ochrona przepięciowa
W celu ochrony urządzeń (głównie urządzeń elektronicznych sterowników PLC i elementów
automatyki) przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy stosować wielostopniowy
układ ochrony, ochronniki przepięciowe klasy B+C+D.

2.12 Ochrona od porażeń
Dla urządzeń w układzie sieciowym TN-C-S i TN-S niskiego napięcia zastosować jako ochronę przed
dotykiem pośrednim (dodatkowa) samoczynne wyłączenie napięcia w określonym czasie zgodnie z
PN-IEC 60364:2000.
Dodatkowo jako ochronę uzupełniającą w obwodach gniazd wtykowych należy stosować wyłączniki
przeciwporażeniowe o czułości 30mA oraz wykonać instalacje połączeń wyrównawczych wszelkich
obudów urządzeń i dostępnych części metalowych obcych.

2.13 AKPiA
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz
być zgodne z dokumentacją projektową.
Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Wszystkie materiały wymagają
akceptacji Zamawiającego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta o zgodności z
odpowiednimi dyrektywami.
Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji
obsługi.
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Przewody sygnałowe powinny posiadać izolację pomiędzy dowolnymi żyłami odporną na napięcie
stałe 1000V.
Podejścia do aparatury należy prowadzić w miejscach zagrożonych uszkodzeniem mechanicznym w
rurce ochronnej (o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i odpornej na działanie agresywnej
atmosfery -siarkowodoru i prom. UV).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Szafy zasilające i sterownicze powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz jeśli
są wystawione na działanie warunków atmosferycznych powinny posiadać stopień ochrony IP55 lub
wyższy. Dla szaf zasilających i sterowniczych w wykonaniu zewnętrznym przewiduje się wykonanie
dodatkowych daszków deszczowych.

2.14 Przetworniki pomiarowe
Zakłada się montaż przetworników pomiarowych. Przetworniki należy wyposażyć w zestaw
montażowy z daszkiem ochronnym. Przetworniki należy podłączyć z wykorzystaniem puszek
przyłączeniowych. Typ przetworników zgodnie z dokumentacją projektową.

2.15 Puszki przyłączeniowe
Na obiektach należy zainstalować puszki przyłączeniowe zawierające listwy zaciskowe pozwalające
rozszyć kable przychodzące i połączyć je z kablami poszczególnych urządzeń oraz ochronniki
przepięciowe dla linii zasilających, sygnałowych i komunikacyjnych.

2.16 Urządzenia technologiczne z automatyką własną
Urządzenia technologiczne takie jak: system odwadniania osadu, winny być wyposażone w
automatykę własną w sterowniki kompatybilne z systemem oczyszczalni oraz wyposażone w protokół
komunikacyjny Ethernet.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania montażu
stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
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 będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi we
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki
transportu:
- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego harmonogram robót.
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
służby geodezyjne.
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Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny
być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotyka podłoża.
Podczas przechowywania, układania i montażu. końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
- szczelne zalutowanie powłoki,
- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Temperatura otoczenia i kabla pyry układaniu nie powinna być niższa niż:

- 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,

- 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C.
5.1.1 Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać w ziemi na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm.
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego
gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru
czerwonego (sieć 15 kV) lub niebieskiego (sieci nn.). Odległość folii od kabla powinna wynosić co
najmniej 25 cm.
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien
osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni
kabla powinna wynosić nie mniej niż:
- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w
gruncie na użytkach rolnych,
- 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym
15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
- 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach
rolnych,
- 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV .
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu)
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż:
- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu
znamionowym od 15 do 40 kV,
- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu
znamionowym od 1 do 10 kV,
- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.
Przy wprowadzaniu kabli do złącza, budynku, rozdzielnicy pozostawić zapas kabli w formie pętli o
promieniu równym 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla.
Przejścia kabli pod drogami należy chronić przez umieszczenie w rurach ochronnych SRS na
głębokości 1m pod powierzchnią drogi.
Kable wprowadzane będą do obiektów technologicznych w rurach przepustowych.
Dla zapewnienia dwustronnego zasilania rozdzielnic nn.0,4 kV linie kablowe należy układać
w oddzielnych rowach kablowych względnie w jednym w odległości 50 cm z przegrodą wykonaną z
krawężnika betonowego lub cegieł.
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5.1.2 Zginanie kabli.
Przy układaniu kabli można uginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
- 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o
powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli
wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nieprzekraczających 4,
- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o
powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o
liczbie żył nieprzekraczających 4.
5.1.3 Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany
głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia
telekomunikacyjna.
Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach:
Najmniejsza
dopuszczalna
odległość w cm
Skrzyżowanie lub zbliżenie
pionowa
przy pozioma
przy
skrzyżowaniu
zbliżeniu
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe do 1 kV z kablami tego samego 25
rodzaju lub sygnalizacyjnymi

10

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych
do zasilania urządzeń oświetleniowych z 25
kablami tego samego rodzaju

mogą się stykać

Kabli elektroenergetycznych na
znamionowe
do
1 kV
z
elektroenergetycznymi
na
znamionowe wyższe niż 1 kV

napięcie
kablami
50
napięcie

10

Kabli elektroenergetycznych z
telekomunikacyjnymi
Kabli różnych użytkowników
Kabli z mufami sąsiednich kabli'

kablami

50

50

50
-

50
25

5.1.4 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi.
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę
możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy krzyżujących się kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50cm w obie strony od miejsca
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad
rurociągami.
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Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych:
Najmniejsza dopuszczalna odległość
w cm
Rodzaj urządzenia podziemnego
pionowa
przy pozioma
przy
skrzyżowaniu
zbliżeniu
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne,
1)
gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z 80 przy średnicy 50
rurociągu do 250
gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5at
mm i 1502) przy
Rurociągi z cieczami palnymi
100
średnicy większej
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu niż 250 mm
100
wyższym niż 0,5at i nieprzekraczającym 4 at.
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
BN-71/8976-31
wyższym niż 4 at
Zbiorniki z płynami palnymi

200

200

Części podziemne linii napowietrznych (ustój,
podpora, odciążka)

80

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele,
kanały

50

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań
50
atmosferycznych

50

1) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.
2) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
5.1.5 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami.
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej
najwęższym miejscu.
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach
skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy w punkcie 5.3.
Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami:
Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu
Rurociąg

średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej
stron

Droga o przekroju ulicznym z szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50
krawężnikami
cm z każdej strony
szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do
Droga o przekroju szlakowym z
zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem 100
rowami odwadniającymi
cm z każdej strony
Droga w nasypie

szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej stron od
dolnej krawędzi nasypu

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna
być mniejsza niż 100 cm.
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co
najmniej 50 cm.
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Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy
(uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych lub zalesionych, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów
lub na częściach pasa poza koroną drogi.
5.1.6 Wykonanie muf i głowic.
Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych.
Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac
montażowych.
Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację
miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności
izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył
kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic
samoutwardzalnych.
Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być
wypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja
kabla. W przypadku muf i głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie nieprzekraczające 1 kV
dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej.
Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powiemy być
wypełnione zalewą izolacyjną niedziałającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli.
5.1.7 Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli.
Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-90/E-06401.0106. Przewodność
połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność
łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się
przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki.
Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz
z metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i
kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych
o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2.
Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium
należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm'. Połączenia powinny
być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się
dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów.
5.1.8 Oznaczenie linii kablowych.
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:
symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla,
znak użytkownika kabla,
rok ułożenia kabla.

5.2 Kolizje sieci
Ewentualne kolizje sieci nie ujawnione na planie należy usunąć zgodnie z niniejszą specyfikacją i
obowiązującymi przepisami

5.3 Montaż słupów oświetleniowych
Podczas ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów,
ich zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. Nakrętki śrub mocujących słup powinny
być dokręcane dwu stopniowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem i korozją.
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5.4 Montaż opraw oświetleniowych.
Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).
Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem
stawiania słupów i warunków atmosferycznych.

5.5. Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych.
Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynku, wykonać
kablami typu YKYżo i YKSY. Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub
przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, lub bezpośrednio do
urządzenia.
Kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy układać w korytkach kablowych systemu
"U" lub z PCV. Podejścia kabli od przejściowej skrzynki przyłączeniowej do odbiorników należy
wykonać w elastycznych rurach ochronnych.
Na końcach wszystkich linii zasilających rozdzielnice technologiczne należy wykonać dodatkowe
uziemienia robocze.

5.6 Układanie kabli w korytkach kablowych.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie
powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Układanie kabli powinno być
wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też
uderzanie. Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promień gięcia powinien być możliwie duży. Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych z
wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach, w
których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę na
nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca takie
wygładzić i wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek kablowych osprzęt
rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki etażowe itp.). W miejscach, gdzie
nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową osłonę, nakładając na kabel
giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku pomiędzy dwoma segmentami korytek.
Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 230V powinna wynosić co
najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek
montażowych wykonać w rurach osłonowych z PCV lub stalowych, natomiast do samych
urządzeń w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli
uszczelnić pianką ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami jeżeli występują wykonane
będą w rurach grubościennych z twardego PCV.
5.7. WYKONANIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI OCHRONNYCH.
5.7.1. Wykonanie instalacji przeciw porażeniowej
Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-S. Zgodnie z obowiązującą normą
PN-IEC-60364, dla ochrony przeciw porażeniowej, będą stosowane środki uniemożliwiające dotyk
bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa
zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i
osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa
zrealizowana będzie przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia
poszczególnych obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe,
silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Dla
wszystkich zewnętrznych obwodów sterowniczych przewidzieć napięcie zasilające 24V DC oraz
skrzynki sterownicze II klasy ochronności. Wyżej wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed
porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielnic zasilających.
Układy zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy lub 4-żyłowy w przypadku
napędów, natomiast jednofazowych jako 3- żyłowe z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółtozielonym. Będzie ona jednocześnie uziomem pomocniczym dla wyłączników przeciw
porażeniowych. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń
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mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic
rozdzielczych oraz wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które
mogą się pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.
5.7.2. Wykonanie instalacji uziemiającej
Szyny PE oraz N rozdzielnicy zasilającej powinny być połączone do uziomu indywidualnego tej
rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, bądź otokowego obiektu, jeżeli taki istnieje.
Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω, chyba że zatwierdzona dokumentacja
projektowa podaje inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe
uziomy wykonując je poprzez pogrążanie techniką udarową pionowych uziomów prętowych,
wykonanych ze stali ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm.
5.7.3. Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej
Odnośnie ochrony od przepięć - należy zainstalować trzy stopnie ochrony przeciwprzepięciowej:
- I stopień ochrony - odgromniki w głównej rozdzielni obiektu.
- II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych,
- III stopień - ochronniki zainstalować na tych obwodach, z których będą zasilane urządzenia
elektroniczne..
5.7.4. Wykonanie instalacji wyrównawczej.
W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację
wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe rurociągi,
konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki 30x4mm.
Do instalacji uziemiającej należy przyłączyć:
- wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych i sterujących,
- instalację wyrównawczą obiektu,
5.8. WYKONANIE WEWNĘTRZNYCH ROBÓT MONTAŻOWYCH
5.8.1. Instalacje elektryczne technologiczne
Należy stosować się do uwag poniżej:
- kable, tam gdzie to konieczne, wprowadzać do obiektów z zewnątrz, przez przepusty
kablowe. Przepusty kablowe po wprowadzeniu kabli uszczelnić,
- wewnątrz obiektów kable prowadzić w korytkach perforowanych, ze stali nierdzewnej z
pokrywami, pod stropem, na ścianach, po konstrukcjach. Korytka mocować za pomocą typowych
wsporników i zestawów montażowych, co 1,2m. Kable w korytkach mocować do koryt za pomocą
opasek. Kable wyposażyć w trwałe oznaczniki. Pozostawiać odpowiedni zapas kabli po
doprowadzeniu w docelowe miejsce,
- korytka kablowe powinny być uziemione i ich odcinki trwale połączone na całej długości
połączeniami z tego samego materiału, co korytka. Korytka uziemiać co 15 – 20m przewodem LYżo
16mm2, łącząc z instalacją wyrównawczą obiektu,
- wszystkie przebicia, przejścia kablowe przez ściany i sufity, muszą być osłonięte twardymi
rurami PCV lub stalowymi, a po ułożeniu kabli należy je uszczelnić masą elastyczną ognioodporną,
- podejścia końcowe do poszczególnych urządzeń wykonywać w rurkach
elektroinstalacyjnych, elastycznych, z PCV, 32 mm, lub 25 mm.
- skrzynki sterowania lokalnego i wyłączniki remontowe instalować na typowych
konstrukcjach wsporczych ze stali nierdzewnej - na zewnątrz z daszkiem,
Dla każdego napędu zaprojektowano skrzynkę sterowania lokalnego oraz wyłącznik
remontowy. Skrzynka sterowania lokalnego posiadać będzie przełączniki, przyciski oraz lampki w
celu lokalnego sterowania napędami. Lokalne sterowanie odbywać się będzie po przełączeniu
przełącznika AUTO/0/RĘKA w pozycję RĘKA. Tryb ręczny może być stosowany tylko i wyłącznie
w celu uruchomień próbnych i serwisowych. W trybie AUTO napędem steruje system automatyki.
Przy każdym napędzie zabudowany będzie wyłącznik remontowy – widzialna przerwa obwodu, przy
pracach serwisowych.
Dla oświetlenia w części technologicznej stosować hermetyczne natynkowe łączniki oświetlenia.
Instalację należy wykonać w układzie TN-S, obwody wyprowadzić z projektowanych tablic.
Projektuje się wyposażenie opraw oświetleniowych w moduły awaryjnego zasilania o czasie t=1h. Z
tego względu należy doprowadzić do opraw awaryjnych kabel 4 – przewodowy, i z jednej fazy sprzed
łącznika oświetlenia zasilić moduł awaryjny.
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Montaż urządzeń wykonać zgodnie z zasadami podanymi w Polskiej Normie : PN-IEC 60364 ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów PBUE.
5.8.2. Instalacje elektryczne w części socjalnej.
Instalacje elektryczne oświetlenia wykonano jako oświetlenie świetlówkowe
z zastosowaniem opraw ze świetlówkami, oraz z ze źródłem żarowym. Obliczeń wartości średniego
natężenia oświetlenia dokonano zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004.
Przewiduje się następujące poziomy natężenia oświetlenia:
- dyspozytornia 500lx,
- pomieszczenia technologiczne: 200 lx,
- pomieszczenia pozostałe: 100 lx,
Instalację należy wykonać w układzie TN-S, obwody wyprowadzić z projektowanych tablic.
Projektuje się wyposażenie opraw oświetleniowych w moduły awaryjnego zasilania o czasie t=1h. Z
tego względu należy doprowadzić do opraw awaryjnych kabel 4 – przewodowy, i z jednej fazy sprzed
łącznika oświetlenia zasilić moduł awaryjny. Instalacje w pomieszczeniach socjalnych należy
wykonać jako podtynkową przewodami YDYżo 4x1,5mm2 i YDYżo 3x1,5mm2 dla oświetlenia oraz
YDYżo 3x2,5mm2 dla instalacji gniazd i ogrzewania, minimalnym 5 mm pokryciem przewodów
tynkiem, oraz prowadzonymi rurkach w przypadku ścian wykonanych z płyt kartonowo gipsowych –
trasy prowadzić bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Tam gdzie występują wentylatory naścienne
należy zasilić je z łącznika oświetlenia. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt w
wykonaniu bryzgo-szczelnym.
5.8.3. Montaż skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych
Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej
danego odbioru o stopniu ochrony IP65.
Wszystkie zewnętrzne obwody sterownicze zasilić napięciem 24V DC. Podejścia na obiekcie
technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki zaciskowej
silnika lub innego urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników pracujących w zatopieniu należy
koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. Przejściowe skrzynki przyłączeniowe
powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub na barierce danego obiektu. W
skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski rzędowe, które będą służyć do połączenia kabla
zasilającego z kablem fabrycznym urządzenia.
5.8.4. Montaż zestawów gniazd remontowych.
Wszystkie obwody siłowe potrzeb własnych obiektu wydzielone są od obwodów technologicznych i
służą głównie do celów remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych lub do przyłączania niezbędnych
urządzeń przenośnych.
Zestawy gniazd należy instalować w pomieszczeniach na ścianie obiektów.
Zestawy gniazd remontowych wyposażone w gniazda:
- 1x 16A 230VAC
- 1x 16A 400VAC
zasilone z tablic obwodów ogólnych z wyłącznikiem różnicowoprądowy o prądzie różnicowym
30mA.
Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób trwały i
jednoznaczny z określeniem zasilających je obwodów.
5.8.5. Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych
Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych, dobór przekroju przewodów zasilających i
sterowniczych, oraz zabezpieczenia tych obwodów powinien określić producent danego urządzenia
technologicznego.
5.8.6. Montaż metalowych korytek kablowych
W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemu „U” o szerokościach: 50, 100, 200mm.
Korytka położone na konstrukcjach wsporczych powinny być do nich przykręcone śrubami.
Konstrukcje zamocować do ścian lub sufitów metalowymi kołkami kotwiącymi rozporowymi M10.
Wszystkie korytka kablowe powinny być zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi.
Zakręty tras korytkowych wykonać w sposób nieograniczający przestrzeni układania kabli.
Miejsca cięcia korytek należy prawidłowo wygładzić, wyprostować lub wyprofilować w taki sposób,
by nie powodowały uszkodzeń izolacji układanych kabli.
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We wszystkich miejscach zastosować należy korytka kablowe ze stali nierdzewnej.
5.9. AKPiA
Dla zagwarantowania otwartości systemu, standardem komunikacji urządzeń automatyki
zarządzających instalacjami technicznymi na obiekcie, będą magistrale komunikacyjne takie jak:
ETHERNET i modbus.
Dla celów remontowych każde urządzenie technologiczne objęte sterowaniem centralnym może być
uruchomiane lokalnie.
System automatyzacji oczyszczalni ścieków winien posiadać strukturę wielopoziomową, w której
można wyodrębnić :
- Poziom obiektowy - urządzenia technologiczne wyposażone w przetworniki pomiarowe, elementy
sygnalizacyjne i sterownicze układy wykonawcze.
- Poziom sterowania - sterowniki PLC z oprogramowaniem aplikacyjnym realizującym algorytmy
sterowania.
- Poziom zarządzania - SCADA zapewniające obsłudze możliwość śledzenia i oddziaływania na
proces technologiczny
Aparatura kontrolno - pomiarowa powinna być dostosowana do warunków pracy, powinna być
odporna na zmiany klimatyczne i posiadać:
- stopień ochrony min. IP 55,
- hermetyczną szczelność.
Poziom obiektowy
Poziom obiektowy stanowią urządzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
sygnalizacyjna.
W kosztach dostawy aparatury należy także uwzględnić koszty osadzenia króćców pomiarowych,
przejść przez ściany zbiorników, koszty zabudowy nieistniejących na obiekcie zwężek pomiarowych,
niezbędnej do poprawnego działania urządzeń pomiarowych armatury. Aparaturę pomiarową
mocować na typowych zestawach montażowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej dla danej
aparatury.
Przetworniki pomiarowe mogą być montowane na obiekcie lub w pomieszczeniu stacji obiektowej
jeżeli pozwala na to długość trasy kabla od czujnika pomiarowego do przetwornika. Czujniki należy
montować w miejscach w których jest możliwy swobodny i bezpieczny dostęp dla potrzeb okresowej
konserwacji (w pobliżu pomostów). W przypadku urządzeń montowanych na linkach przewidzieć
sposób wyciągania czujników do konserwacji. Nie należy instalować przyrządów w sposób
narażający przyszłą obsługę do pracy w szczególnie niebezpiecznych warunkach
Ponadto w przypadku awarii na wyższych poziomach sterowania urządzenia te zapewnią możliwość
działania obiektu w trybie lokalnym - wskazania pomiarów na miejscowych wyświetlaczach oraz
sterowanie z pulpitów urządzeń.
Stosowane standardy sygnałów:
- transmisje cyfrowe – Modbus, Ethernet,
- sygnały prądowe 4-20 mA dla ciągłych wartości pomiarowych,
- sygnały dwustanowe 24 V DC dla sygnalizacji i sterowań.
Podstawowe cechy użytkowe jakie powinien posiadać system to:
- obsługa w pełnym zakresie przyrządów pomiarowych - odczyt i zapis parametryzacji,
serwisowania, diagnostyki przyrządów również dostęp do tzw. funkcji specjalnych,
- obsługa i konfiguracja urządzeń komunikacyjnych znajdujących się na magistralach
komunikacyjnych,
- komunikacja z urządzeniami po sieciach, ETHERNET, Modbus RTU itp.,
- dostęp do obsługiwanych urządzeń z każdego poziomu struktury sieci tzn. poziomu nadrzędnego
dyspozytornia, obiektowego oraz bezpośrednio do urządzenia,
- automatyczna identyfikacja podłączonych urządzeń,
- różne widoki sieci tzn. widok topologii sieci przyrządów i komponentów, widok instalacji podział
na części składowe instalacji i gniazda technologiczne, widok inwentaryzacyjny z listą wszystkich
przyrządów i elementów sortowaną zgodnie z oznaczeniami punktów AKP,
- swobodny eksport i import danych w ogólnie znanych i obsługiwanych formatach np. CSV,
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- definiowanie praw dostępu i dozwolonych operacji w oprogramowaniu dla różnych grup obsługi,
- rejestracja czynności i zdarzeń,
- zarządzanie dokumentacją poprzez umieszczanie dowolnego linku przy przyrządzie do instrukcji
obsługi, rysunków projektowych itp.,
- możliwość wymiany danych z innym oprogramowaniem
Poziom sterowania
Na tym poziomie realizowane są funkcje systemu AKPiA związane z węzłem technologicznym
instalacji tj.:
- algorytmy sterowania procesem,
- algorytmy regulacji parametrów technologicznych,
- przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarządzania,
- realizacja poleceń przychodzących z poziomu zarządzania,
- realizacja blokad i zabezpieczeń.
Funkcje te realizowane będą poprzez sterownik PLC.
Sterownik komunikuje się z obiektem poprzez magistrale obiektowe (Ethernet, Modbus i inne) oraz
wejścia/wyjścia analogowe i dwustanowe.
Poziom zarządzania
Poziom zarządzania stanowią urządzenia typu SCADA zapewniające użytkownikowi możliwość
śledzenia stanów obiektu oraz oddziaływania na proces. Podstawowym zadaniem systemu na tym
poziomie jest wspomaganie obsługi technologicznej w zakresie:
- oddziaływania na proces,
- wizualizacji,
- rejestracji,
- raportowania,
- archiwizacji i przetwarzania danych.
- oprogramowanie stacji dyspozytorskiej zapewni:
- oddziaływanie operatora na proces i wybrany napęd w reżimach pracy zdalnej i
automatycznej,
- monitorowanie parametrów technologicznych i ich rejestrację z zadeklarowanym cyklem,
- rejestrację czasu pracy urządzeń technologicznych wraz z monitorowaniem konieczności
wykonywania przeglądów eksploatacyjnych zgodnie z zadeklarowanym cyklem,
- przechowywanie tych parametrów w formie bezpośredniej bądź przetworzonej,
- rejestrację i sygnalizację zachodzących zdarzeń w formie komunikatów wyświetlanych na
ekranie monitora,
- raportowanie w formie standardowych wydruków raportów związanych z dokumentowaniem
rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych zgodnie z żądaniami obsługi.
Zadania te realizowane będą przez Stację Dyspozytorską.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie
określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.2.1. Badania i pomiary linii kablowych
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
- prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w
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rurach osłonowych itp.,
- zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów,
- sposób wyprowadzenia kabli do przepustów,
- jakość montażu i kompletność osprzętu instalacyjnego,
- prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych,
- jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,
- oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
- zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,
- rezystancję izolacji,
- ciągłość żył linii kablowej.
6.2.2. Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej
Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej należy
sprawdzić:
- połączenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,
- prawidłowość wszystkich połączeń,
- ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych,
- zamocowanie przewodów instalacji wyrównawczych, uziemiających i odgromowych,
- jakość połączeń przewodów wyrównawczych, uziemiających na złączach
kontrolnych,
- konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych,
- jakość wykonania uziomów fundamentowych ,
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń,
- rezystancję izolacji przewodów ochronnych i wyrównawczych,
- rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych,
- oznakowanie:
- złącz kontrolnych,
- przewodów wyrównawczych, uziemiających,
- połączeń na Głównej Szynie Uziemiającej.
6.2.3. Sprawdzenie poprawności montażu korytek kablowych
Po wykonaniu tras korytek kablowych należy sprawdzić:
- zgodność zastosowanych elementów z zatwierdzonym projektem,
- jakość zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,
- jakość zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,
- przejścia korytek przez otwory ścienne,
- jakość wykonania połączeń, zakrętów, rozgałęźników i zejść zwłaszcza pod względem
ostrości krawędzi,
- elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty elektryczne, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
obmiaru. żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji
elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem. Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji
elektrycznych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. WARUNKI OGÓLNE
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne z wykonaniem instalacji
elektrycznych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót elektrycznych
związanych z montażem i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz innych robót
związanych z nimi.
9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT
Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z układaniem zewnętrznych i
wewnętrznych instalacji elektrycznych określonych w Kontrakcie obejmuje:
Dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów,
sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
Roboty zasadnicze:
- wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych, w tym: montaż korytek
kablowych, montaż rurek ochronnych i listew, układanie kabli i przewodów siłowych,
sterowniczych i pomiarowych,
- wykonanie kompletnych (z osprzętem) instalacji elektrycznych, wewnętrznych ogólnego
przeznaczenia, w tym: montaż instalacji zasilającej oświetlenie ogólne i ewakuacyjne,
montaż instalacji zasilającej obwody gniazd jednofazowych, montaż korytek i
listew kablowych, układanie przewodów,
- wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji przeciwporażeniowej i
wyrównawczej, instalacji uziemiającej, systemu ochrony przeciwprzepięciowej,
- montaż i zakup rozdzielnic oraz osprzętu instalacyjnego (rozgałęźniki, łączniki, gniazda, puszki,
tablice itp.),
- wszelkie prace związane z układaniem kabli, w rurach osłonowych i korytkach
kablowych,
- wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych,
- wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji,
- prace i nakłady związane z ułożeniem kabli i przewodów producenta,
- prace i nakłady związane z demontażem lub przesunięciem istniejących rozdzielni i odcinków
kablowych,
- prace związane z uszczelnianiem otworów przepustowych,
- oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
- zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli,
- wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych oraz
sterowniczych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót.,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy po Robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk
3. PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
4. PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
5. PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
6. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia
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przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napięcia
7. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
8. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
9. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia
10. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
11. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa
14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
18. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami
19. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia
izolacyjnego i łączenia
20. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
21. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
informatycznych
22. PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
23. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
24. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
25. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze
26. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen
natryskowy
27. PN-IEC 60364-7- 702:1999+Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne
28. PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny
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29. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
30. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych
31. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi
32. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji
urządzeń przetwarzania danych
33. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego
34. PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń
żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego
35. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
36. PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa
37. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
38. PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od
1 kV
39. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
40. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
41. PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
42. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
43. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
44. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
45. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
46. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przecięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi
47. PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2:
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia
48. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
49. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona
50. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna
51. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne.
Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez
polskie prawodawstwo, w tym m.in.:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. Arkady 1998r.
2.
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
3.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
urządzenia
elektroenergetyczne
w
zakresie
ochrony
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.1 1.1990 r.
4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401)
5.
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
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6.
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 września 1997r. w sprawie warunków, jakim
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub
gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia.

S.T.12 ROZRUCH , PRÓBA TECHNOLOGICZNA CPV 74225000-2
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące przeprowadzenia rozruchu i
Próby Eksploatacyjnej przy realizacji budowy „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Gliniane w Istebnej”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Wymagania Ogólne stanowią Ogólną Specyfikację Techniczną, która będzie stosowana jako
dokument przetargowy (SIWZ) i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z
rozruchem i próbą eksploatacyjną.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Zadaniem rozruchu i Próby Eksploatacyjnej jest:
- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych
warunków pracy instalacji
- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia
wszelkich uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko
- uzyskanie i utrzymanie skuteczności oczyszczania ścieków zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
Za wykonanie rozruchu i spełnienie innych wymagań objętych niniejszą specyfikacją odpowiada
Wykonawca
Zakres prac rozruchowych i Próby Eksploatacyjnej obejmuje:
Roboty wstępne:
- Rozruch hydrauliczny obiektów:
- próby szczelności zbiorników
- próby drożności kanałów i rurociągów,
- Rozruch mechaniczny wyposażenia obiektów:
- sprawdzenie poprawności montażu,
- sprawdzenie stanu gotowości urządzeń,
- próby „na sucho”,
- sprawdzenie zgodności parametrów rzeczywistych z fabrycznymi
- Rozruch elektryczny wyposażenia obiektów:
- dodatkowe badania i pomiary układów energoelektrycznych,
Roboty zasadnicze:
- Rozruch technologiczny obiektów oczyszczalni:
- uruchomienie urządzeń technologicznych,
- uzyskanie wymaganych efektów
- Niezbędne pomiary i badania,
- Próba Eksploatacyjna
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:
- Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
- Oznakowanie obiektów i napędów
- Wyposażenie w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i p.poż
- Szkolenia technologiczne, BHP i p.poż.
- Szkolenia stanowiskowe
- Uzyskiwanie wymaganych opinii.
- Wykonanie czynności i opracowań wymaganych w trybie przekazania obiektu do
eksploatacji i użytkowania.
- Instrukcje eksploatacji oczyszczalni, instrukcje stanowiskowe, i wykonanie analizy
po realizacyjnej
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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1) Rozruch (Eksploatacja Próbna) – zespół następujących kolejno czynności mających
doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych w wylocie do odbiornika
oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i użytkowania
2) Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące
zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu.
3) Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy
w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w
sytuacjach awaryjnych itp.
4) Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu
z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni w
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż
5) Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe
w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty
z badań procesowych, środowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje
parametrów technologicznych.
6) Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami,
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji.
7) Przekazanie do eksploatacji i użytkowania – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii
kompetentnych organów administracyjnych (na podstawie koniecznych opracować, pomiarów i
badań) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, zgodnie z
wymogami obowiązującego prawa.
8) Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych
parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do
projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania).
9) Wymagany skład ścieków oczyszczonych – skład ścieków odprowadzanych do odbiornika
spełniający w każdym punkcie (jeżeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i
Aplikacji.
10) Próba Eksploatacyjna – okres następujący po zakończeniu rozruchu, w którym osiągnięty,
wymagany skład ścieków oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej będzie utrzymywany przy
wykorzystaniu dostępnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzędzi i środków
technologicznych, z zachowaniem wszelkich warunków dopuszczalnego oddziaływania obiektu na
środowisko
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonanie Próby Eksploatacyjnej z pozytywnym wynikiem i spełnieniem wszelkich zobowiązań
wynikających z Kontraktu jest warunkiem koniecznym ostatecznego odbioru/Przejęcia Robót.
2. MATERIAŁY
Wykonanie próby eksploatacyjnej wiąże się z głównie z wykorzystaniem materiałów
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robót opisanych w punkcie 1.3 WW.
Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą:
- woda wodociągowa,
- urządzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczeń analitycznych
- media niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie Próby Eksploatacyjnej,
- materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary,
paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna
rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń
- biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowej.
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania w Próbie Eksploatacyjnej będą zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inwestora. Koszty materiałów winny być wliczone w koszt
kompleksowego wykonania próby.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie
zgodnie z założeniami PZJ, zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów.
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Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i napędów
oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość wykorzystania ich w celu,
któremu mają służyć.
3. SPRZĘT
Sprzęt stosowany przez Wykonawcę do wykonania rozruchu i Próby Eksploatacyjnej musi spełniać
wszystkie wymogi ST.
Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej przewiduje się
wykorzystanie następującego sprzętu:
- przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne
- sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych
- sprzęt do badań szczelności kanałów i przewodów (próby hydrauliczne i pneumatyczne)
- sprzęt do pracy na wysokościach do 6m
- przenośne urządzenia do automatycznego poboru i przechowywania próbek
- manometry, ciśnieniomierze,
- typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji,
- narzędzia ślusarskie,
- wyposażenie laboratoryjne
W ramach rozruchu i Próby Eksploatacyjnej Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i
zainstalować/zamontować niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony
przeciwpożarowej.
4. TRANSPORT
Środki transportu stosowane przez Wykonawcę do wykonania rozruchu i Próby Eksploatacyjnej musi
spełniać wszystkie wymogi podane w ST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTÓW
Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego
poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych urządzeń, ich
usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego.
Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych
wszystkich urządzeń oraz prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. Zakres
ważniejszych czynności kontrolujących zgodność wykonania obiektów i urządzeń oczyszczalni z
projektem ze względu na funkcjonalność działania:
KONTROLA URZĄDZENIA, WYMIARÓW i RZĘDNYCH, DZIAŁANIA
pompownie, blok biologiczny, osadniki, stacja dmuchaw, instalacja odwadniania i higienizacji
osadu, komora stabilizacji osadu
Wymiary urządzenia, Dopasowanie urządzenia do wymaganych rzędnych, Moc silników, Działanie
armatury, Praca napędu krat, przenośnika ślimakowego, jakościowe, wykończenie
Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i Przejęcia Robót branżowych opisanych w
kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych.
Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia rozruchu
oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją Projektową ma na
celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych systemów. Niespełnienie
wymogów kontroli działania przy obserwowanej poprawności pracy oczyszczalni uprawnia Komisję
Rozruchową i Inwestora do zlecenia wykonania dodatkowych testów i pomiarów na koszt
Wykonawcy.
5.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI
Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. Montaż urządzeń
technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób szczelności zbiorników i
instalacji.
(A) Zbiorniki
Próby szczelności zbiorników należy wykonywać w miarę możliwości przed wykonaniem izolacji
zewnętrznej ścian i obsypaniem zbiornika. Próbę szczelności wykonać wg wymagań normy PN85/B-10702 „Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze". Ubytki wody
oraz ewentualne występowanie przecieków należy obserwować co najmniej przez 3 dni.
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W przypadku negatywnej próby szczelności należy podjąć decyzję, co do metody uszczelnienia i
wyboru środków uszczelniających, odpowiednio do stwierdzonych nieszczelności.
5.3. WARUNKI ROZPOCZĘCIA, PROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA ROZRUCHU
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest:
- całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych,
- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia
działania mechanicznego urządzeń),
- przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych.
- zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia
rozruchu i Próby Eksploatacyjnej
- opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Inwestora projektu rozruchu
Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań:
- przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich
elementów sterowania,
- przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod
równomiernie zwiększanym obciążeniem,
- regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na
celu uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również optymalizację
pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania ścieków i
przeróbki osadów ściekowych,
- kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach
technicznych eksploatacji oczyszczalni,
- zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z podstawową
obsługą urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego,
- kontrolę procesów oczyszczania ścieków pod względem jakości i zgodności z warunkami
technologicznymi pracy urządzeń,
- opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac
rozruchowych.
Prace rozruchowe stanowią ostateczna fazę cyklu inwestycyjnego przed rozpoczęciem eksploatacji
wstępnej oczyszczalni / Próby Eksploatacyjnej.
Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w stosunku do dokumentacji technicznej, szczegółowy
wykaz urządzeń oraz ich parametry techniczno-technologiczne powinny być uzupełnione przez
inżynierów rozruchu (specjalistów działających w ramach grupy rozruchowej), przed przystąpieniem
do ich rozruchu.
UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem rozruchu i
Próby Eksploatacyjnej i opisanych w niniejszych ST Wykonawca musi opracować i
zatwierdzić u Inwestora oraz Kierownika Komisji Rozruchowej projekt rozruchu i
wstępnej eksploatacji zawierający szczegółowy opis uruchamiania, konserwacji i
obsługi maszyn, urządzeń i instalacji.
UWAGA: Przed przystąpieniem do prac pomiarowych, eksploatacyjnych, regulacyjnych i
nastawczych związanych z wykonaniem rozruchu technologicznego Wykonawca musi zapewnić,
zainstalować i zabezpieczyć w minimalnym zakresie sprzęt eksploatacyjny i ochrony indywidualnej.
Podstawowym warunkiem zakończenia rozruchu jest:
- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych
warunków pracy instalacji
- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia wszelkich
uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko
- uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ AKPiA
- uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763 ) oraz wskaźnikami
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oceny projektu zdefiniowanymi w Decyzji Komisji Europejskiej
5.4 SYSTEM AKPIA
Praca oczyszczalni powinna być zautomatyzowana w maksymalnym, opłacalnym stopniu.
Wymagany wkład codziennej obsługi ze strony Operatora powinien być zminimalizowany.
Należy zastosować system sterowania zgodny ze stanem najnowszej techniki. Minimalne wymogi w
zakresie aparatury pomiarowej przedstawiono poniżej.
Wykonawca ma pełną swobodę w jego rozszerzeniu jeżeli uzna ze dla właściwej kontroli procesu są
one zbyt małe.
Wszystkie wbudowane urządzenia jak kraty, pompy, dmuchawy powinny być wyposażone we własny
układ automatyki oraz mieć możliwość obsługi ręcznej ze stanowiskowego panelu operatorskiego.
Należy wykorzystać istniejące oprogramowanie w zakresie sterowania istniejącej
oczyszczalni i wpiąć się w system oprogramowania zaimplementowanego na sterownikach
Plansze dyspozytorskie w stacjach dyspozytorskich, historie alarmów, zdarzeń, histogramy trendów
należy wprowadzić do istniejących stacji dyspozytorskich w oparciu o rozbudowe istniejącego
oprogramowania.
5.5. HARMONOGRAM ROZRUCHU I PRÓBY EKSPLOATACYJNEJ
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Harmonogramu rozruchu i Próby Eksploatacyjnej w
terminie 15 dni przez zakończeniem prac umożliwiających spełnienie warunków rozpoczęcia
rozruchu. Harmonogram musi być zatwierdzony przez Użytkownika obiektu.
5.6. WYMAGANY SKŁAD I OBOWIĄZKI KOMISJI ROZRUCHOWEJ
Wykonawca jest zobowiązany powołać Komisję Rozruchową zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. Urz.
M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14), w składzie której winni wchodzić:
- Kierownik Komisji Rozruchowej
- Przedstawiciel Zamawiającego,
- Przedstawiciel Wykonawcy,
- Projektant oczyszczalni,
- Kierownik Budowy,
- Instalator z uprawnieniami budowlanymi,
- Elektryk z uprawnieniami do obsługi obiektów zasilanych mocą jak obiekty wchodzące w
skład oczyszczalni ścieków,
- Automatyk,
- Mechanik,
Przedsiębiorstwa specjalistyczne lub Wykonawca biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego
powinny wziąć udział w pracach rozruchowych:
- przyjmując zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych, odpowiedniego
do udziału w realizacji zadania, tworząc Grupę Rozruchową,
- delegując pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do dyspozycji jednostki
przeprowadzającej rozruch,
- wydając zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pracowników w jednostce
realizującej prace rozruchowe.
Głównym celem komisji rozruchowej jest uzyskanie założonych parametrów i warunków
funkcjonowania poszczególnych urządzeń oraz węzłów a także warunków pracy na stanowiskach,
uzyskanie wymaganego efektu w zakresie oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów
ściekowych oraz przygotowanie formalne obiektu do przekazania do eksploatacji i użytkowania.
Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podjąć prace z zakresu:
- koordynacji ostatniej fazy robót budowlano-montażowych,
- rozeznania stanu budowy i robót montażowych,
- powoływania w ramach działania Kierownictwa Rozruchu zespołów roboczych jako
bezpośrednich wykonawców prac rozruchowych, w tym zlecenie części zakresu rozruchu
przedsiębiorstwom specjalistycznym,
- koordynacji dostaw materiałów, paliw, chemikaliów oraz mediów koniecznych do
przeprowadzenia rozruchu i Próby Eksploatacyjnej,
- szkolenia załogi w zakresie obsługi urządzeń oczyszczalni,
- szkolenia załogi oczyszczalni w branży BHP i p.poż,
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- zorganizowania i przeprowadzenia badań lekarskich dla pracowników i nadzoru oczyszczalni,
- opracowania harmonogramu kontroli analitycznej dla okresu rozruchu i wstępnej
eksploatacji,
- opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
- uzyskania opinii koniecznych do spełnienia wszelkich wymogów Kontraktu,
- uzyskania dokumentów koniecznych do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania,
w tym również analizę po realizacyjną.
Wynagrodzenie z tytułu obowiązków pełnionych w zakresie rozruchu oczyszczalni przez członków
Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca.
5.7. WĘZEŁ ROZRUCHOWY
Rozruch winien być prowadzony w węzłach technologicznych.
Przez węzeł rozumie się zespoły obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami,
stanowiącymi funkcjonalna całość z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczeń
indywidualnych prac rozruchowych.
Węzeł rozruchowy w części wyposażenia elektrycznego obejmuje zestaw urządzeń
zabezpieczających pracę węzła, a w części instalacji energetycznych obejmuje urządzenia związane z
doprowadzeniem i odprowadzeniem energii, medium bądź czynnika energetycznego oraz kontrolę i
regulację ilościową i jakościową procesów energetycznych, niezbędnych do samodzielnej pracy
węzła, aż do najbliższego elementu odcinającego instalacje węzła od sieci zasilającej i
odprowadzającej.
5.8. INSTALACJE NIE PODLEGAJĄCE ROZRUCHOWI
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 37 MBiPMB z dnia 01.08.1975r. w sprawie
rozruchu inwestycji, nie podlegają rozruchowi:
- wewnętrzne instalacje elektryczne,
- linie napowietrzne NN,
- rozdzielnie elektroenergetyczne NN,
- sieci wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie
instalacji wewnętrznych nie technologicznych,
- urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych,
5.9. PODZIAŁ PRAC ROZRUCHOWYCH
FAZA O przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności,
zamocowania urządzeń, kontroli wymiarów, sprawdzeniu gotowości obiektu do rozruchu
przygotowaniu dokumentów koniecznych do wykonania rozruchu, zgłoszeniu Inwestorowi gotowości
obiektu do rozruchu.
FAZA I rozruch mechaniczny polegający na uruchomieniu maszyn i mechanizmów, dokonaniu
prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów
wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części oczyszczalni
FAZA II rozruch hydrauliczny polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod
obciążeniem wodą (oczyszczonymi ściekami), tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i
wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów.
FAZA III rozruch technologiczny oczyszczalni pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem
procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych.
FAZA IV próba eksploatacyjna mająca na celu utrzymanie efektu oczyszczania przy wykorzystaniu
dostępnych i typowych dla oczyszczalni środków i działań.
5.10. KONTROLA ANALITYCZNA
Wykonawca ponosi wszelkie koszty analiz ścieków i osadów w okresie rozruchu technologicznego, a
także wszelkich badań koniecznych do opracowania i zatwierdzenia raportu po realizacyjnego oraz
raportu o oddziaływaniu oczyszczalni na środowisko na etapie przekazania obiektu do eksploatacji i
użytkowania.
Wymaga się aby jednostka badawcza lub instytucja wybrana do prowadzenia kontroli analitycznej
posiadała ważny certyfikat w zakresie wykonywanych oznaczeń analitycznych. Wszystkie wyniki
winny być udostępniane na bieżąco Komisji Rozruchowej.
Wyniki przeprowadzonych analiz muszą być dołączone do protokołu rozruchu, sprawozdania z
rozruchu i analizy po realizacyjnej.
Metodykę kontroli analitycznej określają normy.
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Dla uzyskania niezbędnych wyników kontroli analitycznej należy pobierać na oczyszczalni
następujące rodzaje próbek:
(1) Próbki chwilowe - zwane też wyrywkowymi lub pierwotnymi, pochodzą z jednorazowego chwilowego poboru ścieków i osadów.
Podczas prowadzenia prac kontrolnych należy zwracać uwagę na potrzebę poboru próbek z miejsc
pełnego wymieszania ścieków i osadów. W przypadku dużych zbiorników (komory osadu czynnego)
próbki należy pobierać wyrywkowo w kilku różnych miejscach zbiornika na różnych
głębokościach (z reguły na 1/2 głębokości) i tworzyć z nich próbkę zbiorczą, względnie analizować
próbki wyrywkowe i uśredniać ich wyniki. Próbki średniodobowe powinny być pobierane do naczyń
znajdujących się w chłodnicach (temp. ok. 40C). W chłodnicach należy przechowywać również
próbki chwilowe i próbki zbiorcze, nie wymagające natychmiastowych analiz. Pobrane próbki
ścieków i osadów powinny być odpowiednio oznakowane (punkt poboru, rodzaj próbki, data i
ewentualnie zakres oznaczeń).
Próbki należy podobierać zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-ISO 5667-10
Aby uzyskać prawidłowe wyniki, analizy powinny być wykonywane zaraz po pobraniu próbek.
Najczęściej jednak jest to w pełnym zakresie analiz niemożliwe. W takim przypadku próbki powinny
być odpowiednio przechowywane, względnie utrwalone i przechowywane.
Sposób utrwalania próbek oraz warunki ich przechowywania określają zalecenia Polskiej Normy
PN-88/C-04632.04.
Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco
dzienniku rozruchu oraz dzienniku wyników prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach
laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie działającą aparaturę pomiarową. Dane z tych
materiałów należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznych raportach
technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako załącznik).
5.11. DOKUMENTACJA ROZRUCHOWA I POROZRUCHOWA
Wykonawca w ramach rozruchu winien opracować:
- dokumentację rozruchową:
- instrukcja rozruchu i wstępnej eksploatacji (Próby Eksploatacyjnej):
- harmonogram rozruchu,
- dziennik rozruchu,
- instrukcja stanowiskowe dla modernizowanych i nowych obiektów oczyszczalni,
- instrukcję techniczno ruchowe we wszystkich branżach
- instrukcja BHP
- instrukcja ochrony przeciwpożarowej
- protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej strefy zagrożenia wybuchem,
- dokumentację porozruchową:
- sprawozdanie z rozruchu,
- wniosek o przekazanie obiektów do eksploatacji,
- książkę eksploatacji oczyszczalni,
- protokół za badań i pomiarów uciążliwości obiektów oczyszczalni ścieków,
- propozycję wniosku o końcowym zagospodarowaniu odpadów,
Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inwestora i Kierownika Komisji Rozruchowej.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu Użytkownika wszelkich
zobowiązań nałożonych przez organy administracji państwowej, w zakresie działalności których
mieści się tryb przekazywania oczyszczalni ścieków do eksploatacji i użytkowania, a wskazówki
i wymagania tych organów będą miały takie samo znaczenie jakby stanowiły element warunków
kontraktowych.
5.12. WZORY DOKUMENTÓW
Wzory wymaganych dokumentów opracuje Wykonawca. Wszystkie wzory będą opracowane w
ramach projektu/instrukcji rozruchu i Próby Eksploatacyjnej i zatwierdzone przez Inwestora i
Kierownika Rozruchu. Podstawowe dokumenty z okresu rozruchu i Próby Eksploatacyjne stanowi:
- protokół zdawczo-odbiorczy,
- protokół wykonanych czynności rozruchowych,
- protokół zakończenia prac rozruchowych.
- wykaz czynności rozruchowych,
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- zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych, prac z użyciem ognia otwartego (ciecie,
nagrzewanie, lutowanie)
- protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów oczyszczalni
- rejestracja parametrów technicznych i technologicznych,
- wyniki badań laboratoryjnych i innych,
- książka eksploatacji.
5.13. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI I UŻYTKOWANIA, ZAKOŃCZENIE PRAC I
OBSŁUGA URZĄDZEŃ
Należy spełnić następujące warunki:
- Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie
ustalonym z Inwestorem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z
Kontraktu i obowiązującego prawa oraz na podstawie raportu po realizacyjnego (Raport nr 1)
- Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu
do użytkowania będzie jednoznaczne z przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za
usunięcie wad oraz ich przyczyn w ramach umowy.
- Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy Urządzeń.
- Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu
serwisu od zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT
Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inwestor i Kierownik Komisji Rozruchowej.
Zakres kontroli obejmować będzie:
- Poprawność procedury powołania Komisji Rozruchowej
- Sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu
- Akceptację Harmonogramu rozruchu i Próby Eksploatacyjnej
- Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów
- Kontrolę programów szkoleń
- Kontrolę oznakowania
- Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
- Kontrolę poprawności poboru i oznaczeń prób analitycznych
- Kontrolę osiągnięcia wymaganych parametrów oczyszczania ścieków w warunkach pracy
ciągu biologicznego oczyszczania ścieków przy stosowaniu środków chemicznych przed
osadnikami wstępnymi
- Kontrolę pomiarów i kompletności badań uciążliwości oczyszczalni
- Kontrolę wypełnienia obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich pracowników
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i użytkowania,
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części
Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu
Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. WARUNKI OGÓLNE
Warunki ogólne Przejęcia Robót podano w ST.
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE.
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie:
- poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
- kompletności analiz kontrolnych
- poprawności efektu oczyszczania ścieków
- zgodności parametrów dostarczonego sprzętu
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- poprawności wykonania i montażu oznakowania
- poprawności i kompletności przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i
użytkowania
- poprawności i kompletności analizy porealizayjnej
- poprawności i kompletności wyników badań uciążliwości oczyszczalni
- poprawności i kompletności zabezpieczeń p.poż, wyposażenia BHP i oznakowania obiektów
- poprawności działania systemu AKPiA i poboru mocy przez urządzenia elektryczne
- kompetentności szkoleń i badań lekarskich robotników i operatorów
UWAGA: Kontrola działania urządzeń i systemów oraz badanie szczelności nie jest elementem
kontroli prac objętych niniejszymi ST, a dotyczy prac budowlano-montażowych wykonywanych
przez przystąpieniem do rozruchu. Pozytywny wynik kontroli działania i szczelności jest warunkiem
koniecznym rozpoczęcia rozruchu oraz Przejęcia Robót/Odcinków technologicznych objętych
Kontraktem. Kontrola działania i szczelności, jeżeli jest to możliwe, może być prowadzona
sukcesywnie, w całym okresie realizacji Kontraktu. Inwestor może jednak wymagać powtórzenia
wybranych badań kontrolnych przed rozpoczęciem rozruchu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. USTALENIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacji i użytkowania. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania i ukończenia robót oraz innych obowiązków wynikających w tym zakresie z Kontraktu.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. CENA WYKONANIA ROBÓT
(1) Cena przeprowadzenia szkoleń rozliczana w komplecie obejmuje:
- Przygotowanie programu szkolenia
- Przygotowanie materiałów szkoleniowych
- Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu
- Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie
- Koszty zakupu materiałów
- Przeprowadzenie serii szkoleń teoretycznych i praktycznych
- Przeprowadzenie badań lekarskich pracowników skierowanych do eksploatacji i nadzoru
oczyszczalni
(2) Cena wyposażenia oczyszczalni w sprzęt rozliczana w komplecie obejmuje:
- Przygotowanie listy niezbędnego sprzętu
- Zakup i dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpożarowej
- Montaż sprzętu
- Przygotowanie wyposażenia do magazynowania sprzętu (szafy, regały itp.)
- Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu
- Koszty uzyskania aprobat, opuszczeń i innych wymaganych formalnie dokumentów
(3) Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuje:
- Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu
- Sprawdzenie warunków dopuszczenia do rozruchu
- Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej
- Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
przeprowadzenia rozruchu
- Koszty badań analitycznych
- Koszty łączności telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowej
- Koszty materiałów biurowych
- Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych
- Przeprowadzenie koniecznych badań lekarskich pracowników biorących udział w rozruchu
(4) Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
rozliczana w komplecie obejmuje:
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- Wykonanie prac zasadniczych
- Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji
- Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do
eksploatacji
- Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne
- Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych
- Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
- Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych
- Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji
(5) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje:
- Przygotowanie planu/programu oznakowania
- Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montaŜu oznakowania
- Wykonanie oznakowania
- Montaż oznakowania
(6) Cena wykonania Próby Eksploatacyjnej rozliczana w komplecie obejmuje:
- Przygotowanie oczyszczalni do Próby Eksploatacyjnej
- Sprawdzenie warunków dopuszczenia do Próby
- Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej
- Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
przeprowadzenia Próby
- Koszty badań analitycznych ścieków i osadów
- Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych
- Pomiary uciążliwości obiektów oczyszczalni
- Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i użytkowania
- Analizy porealizacyjne
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96, poz.
438).
2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137),
5. Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
6. Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja.
7. Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997
8. Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych
do zewnętrznego gaszenia pożaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.
9. Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.)
11. Rozporządzenie 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. 1125, 1126, 2003 r)
12. 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, 2003 r.),
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
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zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58
z dnia 17 stycznia 2003 r.)
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
 SSS

S

S.T.13 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (def: Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót –
ST) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót koniecznych do wykonania
Kontraktu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej ”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót budowlano-montażowych (wszystkie branże). Niniejsze
Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania
robót wymienionych w ST i PB.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM
W zakres zadania wchodzi:
- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”.
- przeprowadzenie prób, rozruchu i szkoleń w niezbędnym zakresie
- uruchomienie instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia
- osiągnięcie parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w dokumentacji
- uzyskanie wszelkich dokumentów i pełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania
obiektu do eksploatacji i użytkowania
- realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania
Wad
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej
do funkcjonowania.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład,
Wykaz Cen - wykaz Robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno
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użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inwestora.
1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:
1) Umowa według warunków SIWZ
2) Warunki Kontraktowe Ogólne oraz Warunki Szczegółowe
3) Wymagania Zamawiającego z Wykazem Cen i częścią rysunkową
6) Dyrektywa Rady nr 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej
7) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków
komunalnych
8) Dyrektywa Rady Nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie
9) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów
1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane
będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w
Kontrakcie
przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy, oraz dwa komplety Dokumentów
Kontraktowych zawierających Wymagania Zamawiającego.
1.5.3. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie
niezbędne Dokumenty Kontraktowe.
Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie warunki
umowy serwisowania urządzeń aż do końca okresu serwisowego .
1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PB oraz niniejszą ST.
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w PB i ST winny być interpretowane jako definicje
standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.
1.5.6. Błędy lub opuszczenia
ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy
wykonywaniu i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania
mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji kontraktu. Wykonawca nie może
wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w ST, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i
spełniający niniejsze wymagania
1.5.7. Stosowanie przepisów prawa i norm
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być traktowane
jako integralna część ST i czytane w połączeniu z PB, w których są wymienione.
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.
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni
ten fakt przed Inwestorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inwestora. Wykonawca
jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i
prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami
dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa
regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami
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i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
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 Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.8. 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 Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.
W tym zakresie Zamawiający wymaga wyposażenia biura w sprzęt umożliwiający komunikację
elektroniczną, telefoniczną, faksową oraz oprogramowanie umożliwiające przekazanie
Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej:
- dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc,
- dla plików arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls,
- dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg,
- dla harmonogramów z rozszerzeniem *.mpp,
2. MATERIAŁY
2.1. WSTĘP
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w
realizacji Robót objętych Kontraktem.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inwestora i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r.,
z późn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych
materiałów i towarów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami projektu
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, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.
2.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
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 Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w okresie
składowania i przechowywania.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 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 Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
ST i wskazaniach Inwestora.
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 Inwestora 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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WSTĘP
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inwestora 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 kazdej 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 Inwestorem 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 . 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 Projekcie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robót
5.2. POLECENIA INWESTORA
Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Polecenia Inwestora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jezeli
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inwestora zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.
5.3. PROGRAM
Wykonawca przy sporządzaniu Programu realizacji robót powinien uwzględnić następujące czynniki
i warunki:
- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,
- kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów realizacji Robót oraz z uwzględnieniem
faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracującym
- dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek
robót,
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w
odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac,
przedłoży Inwestorowi szczegółowy Program, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z
Warunkami Kontraktu. Program będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego.
5.4. DOKUMENTY WYKONAWCY
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:
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- po podpisaniu Kontraktu:
- instrukcję eksploatacji instalacji w okresie realizacji kontraktu .
- wytyczne do planu BIOZ
- przed Próbami Końcowymi i próbą Eksploatacyjną Wykonawca przekaże Inwestorowi:
- Dokumentację powykonawczą
- Wstępną instrukcję eksploatacji oczyszczalni
Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inwestora, prace nie
powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Ogólnych Warunków
Kontraktu. Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia –
Wykonawca przekaże Inwestorowi do zatwierdzenia:
- Dokumentację powykonawczą
- Sprawozdanie z rozruchu
- Wyniki prób i sprawdzeń
- Instrukcję eksploatacji
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach.
5.5. DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części opisowej
ST. Dokumentacja Zamawiającego znajduje się w jego siedzibie i jest udostępniona do wglądu i jest
niezbędna w przygotowaniu oferty Wykonawcy).
5.6. SYSTEM METRYCZNY
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w
jednostkach zgodnych z systemem SI.
Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego.
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie
przy pomocy skalówki może wykazać różnice.
5.7. POPRAWKI DO RYSUNKÓW
Jeśli po podpisaniu Kontraktu okaże się, ze niezbędne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego cięzaru urządzeń i
instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych w PB,
wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i
obliczenia zostaną przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia.
5.8. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej, określających w szczególności:
- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczące dróg pożarowych,
- niepalności materiałów budowlanych,
- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.
5.9. BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE HIGIENY I ZDROWIA
Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
- wydzielania się gazów toksycznych,
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
- obecności szkodliwych czynników biologicznych,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub
ciekłej,
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
- przedostawania się gryzoni do wnętrza,
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
- nadmiernego hałasu i drgań.
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5.10. BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
- zniszczenia całości lub części budynku,
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
- uszkodzenia części budynku, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w
całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego
pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Oznacza to, ze w konstrukcji
obiektu nie mogą wystąpić:
- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie
konstrukcyjnych części budynku,
- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz
uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
5.11. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonane w sposób nie stwarzający ryzyka
wypadków w trakcie użytkowania.
5.12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
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.
- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w Kwotę Kontraktową. W Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania,
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki, itp.
W Kwotę 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 wszelkich warunków technicznych przyłączenia,
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i
zezwoleń.
5.13. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu
lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony
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Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone
Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,
- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,
- stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne
5.14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie oczyszczalni, w pomieszczeniach biurowych i 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.
5.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. wg 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 Programie
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
5.16. ORGANIZACJA RUCHU
Przy wykonywaniu robót na czynnej oczyszczalni Wykonawca będzie współpracował z personelem
eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca
zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi.
Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie
zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z wyprzedzeniem, swój program
i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inwestora.
Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie
jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki,
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rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą
miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed
wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inwestora.
Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu,
co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia.
5.17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były utrzymane w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
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,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych
Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań , zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi;
- 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.,
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną 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.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji.
6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor
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 ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.
6.6. PRÓBY, PRÓBY KOŃCOWE
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inwestorowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem
koniecznym Przejęcia Robót.
Dokonywanie prób
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną,
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny
być uwzględnione w cenie Kontraktu.
Próby Końcowe
W ocenie wyników Prób Końcowych Inwestor będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robót. Pozytywne wyniki Próby Końcowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami ST są warunkiem
koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po jej pozytywnym zakończeniu Inwestor wydaje
jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.
Próby Końcowe oczyszczalni będą w kolejności obejmowały:
- próby przedodbiorowe,
- próby odbiorowe,
- eksploatację próbną obejmującą rozruch technologiczny i badania procesowe.
Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inwestor wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla
całości Robót.
Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu wydania
Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu lub wymagane
osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia
ponoszone będą przez Wykonawcę.
Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inwestorowi. 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,
Inwestor 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.
6.6.1. Próby przedodbiorowe
Próby przedodbiorowe obejmą:
- Procedury przyjęcia materiałów i urządzeń na Teren Budowy
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Inwestor 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.
6.6.2. 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.
6.7. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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 Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i Programu,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
5
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące
dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane 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 Inwestora i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Żadna
z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Kontrakt
nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.
W tym świetle:
- Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem,
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. OGÓLNE PROCEDURY PRZEJĘCIA ROBÓT
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inwestor w ciągu 14 dni, po otrzymaniu
wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty
zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inwestor, wystawiając Świadectwo Wykonania i w
ciągu 14 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona
ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inwestor.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia Inwestor winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inwestor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z
ST, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających
zakryciu.
8.3. WARUNKI PRZEJĘCIA ROBÓT
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
- Odbiór końcowy 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 będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inwestora.
- Inwestor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.
Przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.
8.4. DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- rysunki z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu,
- Dzienniki Budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych,
Eksploatacji próbnej zgodne z PB i PZJ,
- odpowiednie aprobaty, atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- sprawozdanie techniczne,
- inwentaryzację powykonawczą,
- komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania
obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.
- dokumentację powykonawczą
- raport z rozruchu
- protokoły sprawdzeń i badań
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
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- 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 będą zestawione wg wymagań ustalonych
przez Inwestora. Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy Komisja.
8.5. ŚWIADECTWO PRZEJĘCIA
Inwestor 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 Inwestora,
- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Świadectwa Przejęcia,
- dostarczenia Inwestorowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób
Końcowych.
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
8.6. KOŃCOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inwestora Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
Inwestorowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu.
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
9.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie
dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen.
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w punktach pt. Warunki Wykonania i Odbioru Robót oraz w
innych miejscach ST.
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- 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.
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją.
9.2. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać
zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, znaki itp.),
- utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
- usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót
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9.3. ZAPLECZE WYKONAWCY
W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze Wykonawcy,
Wykonawca zapewni:
- organizacja zaplecza Wykonawcy:
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
- utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń,
- likwidacja zaplecza Wykonawcy,
- oczyszczenie terenu.
9.4. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY KONTRAKTOWE
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca;
9.5. KOSZTY POYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego
ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczałtowych ramach szczegółowych pozycji ryczałtowych
Wykazu Cen.
10. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr18, poz. 182). W
takich warunkach normy podane w spisach należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki
podane dla Wykonawcy.
WWW
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