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ST - 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI,  POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁKACH NR EW. 1990 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST - 00.00 

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z rozbudową: 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA 
DZ. NR 1990 

 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

Obiekty istniejące: 

- Budynek technologiczny  

- Punkt zlewny 

- Piaskowniki 

- Zbiornik retencyjny 

- Reaktor biologiczny 

- Osadnik wtórny 

- Koryto pomiarowe 

- Komora wylotowa 

- Pompownia osadu recyrkulowanego 

 - Zbiornik osadów zmieszanych 

 - Budynek prasy 

 - Składowisko osadu odwodnionego 

 - Budynek techniczno-socjalny 

 - Stacja trafo z agregatornią 

 - Stacja koagulantu PIX 

 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

 - Osadnik wstępny 

 - Pompownia pośrednia ścieków 

 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

 - Budynek wielofunkcyjny 

 - Zbiornik biogazu 

 - Separator H/2S 

 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

 - Pochodnia 

 - Studnia kondensatu 

 - Suszarnia słoneczna 
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Obiekty projektowane: 

− Komora krat – obiekt nr 1, 

− Budynek mechaniki – obiekt nr 2, 

− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową – obiekt nr 3, 

− Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału. 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej                   
i Specyfikacjami, w których są wymienione.  

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą 
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                          
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu sztuki budowlanej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

 
1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

Część 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ KOD CPV – 45.1 

ST-01.01. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach  

kat. I – V 

45111200 – 0 

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów dla 

obiektów liniowych w gruntach kat. I – V 

Część 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA 
LĄDOWA I WODNA 

KOD CPV – 45.2 

SST-02.01. Roboty fundamentowe i konstrukcyjno-budowlane  

 Betonowanie  

Betonowanie konstrukcji 

Betonowanie bez zbrojenia 

45262300 

45262311 

45262350            

SST-02.02. Betonowanie 

Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia) 

45262300 

45262310 

SST-02.03. Konstrukcje żelbetowe 45262300 – 4 

SST-02.04. Konstrukcje z tworzywa sztucznego 45230000 - 8    

SST-02.05. Instalacje technologiczne w obiektach oczyszczalni 
ścieków 

45252000 – 8 

SST.02.06. Sieci zewnętrzne technologiczne 45230000 – 8 
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Sieci zewnętrzne wodno – kanalizacyjne 

Część 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KOD CPV – 45.3 

SST-03.01. Instalacje sanitarne wodno – kanalizacyjne w obiektach 
oczyszczalni ścieków 

45330000 - 9 

SST-03.02. Instalacje wentylacji w budynkach oczyszczalni ścieków 45331000 - 6 

SST-03.03. Instalacje ogrzewania w budynkach oczyszczalni 
ścieków 

45331000 - 6 

SST-03.04. Instalacje elektryczne w budynku technologicznym 45310000 - 3 

Część 4 WYKOŃCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV – 45.4 

SST-04.01 Pokrywanie podłóg i ścian 45430000 

SST-04.02. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 45400000 - 1         

   

   

 
1.5. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć              
w każdym przypadku następująco: 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający                    
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę -  decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 
Inspektor nadzoru – 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. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie                              
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót – 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. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego oferty. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowle stanowiące całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami                
i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury.  
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Budynek - obiekt budowlany związany w sposób trwały z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych, posiadający fundament i dach, wraz z opisem technicznym 
sposobu jego wykonania. 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: 
sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                                    
w zagospodarowaniu tego terenu. 
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. 
Część obiektu lub etap wykonania – cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi wody łączące obiekty 
technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. 
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej w obiekcie. 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.  
Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz.L340 z 16.12.2002 r. 
z późń. zm.) 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność              
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla robót budowlanych, poda lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów 
obiektów, przekaże Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz kompletną dokumentację 
projektową i specyfikację techniczną. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 
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- sporządzona przez wykonawcę. 
 

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

 
1. Dokumentacja projektowa, szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,                         
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych 
wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 
pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 

3. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków                       
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 
uzupełnień. 

4. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej 
oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

5. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność              
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                                                                                                             
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń 
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 
Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak; zapory, płoty, poręcze, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem. 

3. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym       
      pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny  
      być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  
 
1.6.5 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna 
być zatwierdzona przez Inżyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien 
być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
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1.6.6 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. Wykonawca w szczególności w czasie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych będzie: 
a. utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. będzie podejmował wszelkie konieczne 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,            
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
sposobu jego działania, 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych             
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy                
w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym                      
w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia 
wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.4 
powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, 
roboty wymienione w pkt. 1.4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym 
przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 
Kontraktu. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń              
a także Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 
awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
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7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego               
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcę. 

 
1.6.9 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 
koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 
1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać                  
o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy               
i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                        
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

            W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
➢ Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
➢ Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze 
➢ Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
➢ Dojścia na budowę i oświetlenie 
➢ Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
➢ Sprzęt pomiaru gazu 
➢ Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, umywalnie              

i toalety 
➢ Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi 
i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa                
i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót. 
 

1.6.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                       
o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
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3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.6.12 Opieka nad Robotami. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to 
na polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać 
roboty. 

3. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania 
lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

4. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje. 

 
1.6.13 Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i władz lokalnych, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją Robót lub mogą 
wpływać na Roboty, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6.14 Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
➢ Nowe i nie używane 
➢ Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 

➢ Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, 
że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 

4. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych                                 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku                  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 
właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

➢ W czasie kontroli Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 

➢ Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Robót. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy bądź złożone we wskazanym miejscu przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to 
koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź niezaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość                 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu Budowy                         
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
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przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu                     
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko 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 jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), 
lub projekcie organizacji Robót. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                     
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może 
być później zmieniony bez jego zgody. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w Umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej            

i graficznej, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                     
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                          
i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób 
Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na Roboty. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż   
w terminie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

7. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami                 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- zasady BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,         

a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe. 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 
Robót. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót                              
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                          
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych będą opisane                      
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca i producent materiałów zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 
 
6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                    

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobata 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi SST, 

3. znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98), 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca 
okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 
Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne,                   
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
- Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości                              

i harmonogramu Robót 
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- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw   

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych. 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2 Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły,                           
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót lub SST i wpisuje się je do Księgi 
Obmiarów. 
 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 

a. Pozwolenie na realizację Inwestycji 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Operaty geodezyjne 
g. Korespondencja na budowie 
h. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie                               
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych                         
w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru               
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar 
wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

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

4. jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                
i kosztorysowej. 

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru 
przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót,              
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 
d. odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 

Wypełnienia Gwarancji) 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 

Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                     
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót przez Inspektora nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa w pkt. nr 8.4.2. 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                
z dokumentacja projektową i SST. W toku odbioru Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych                           
w przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony                 
wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego. 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 00.00 

23 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                    

ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                        

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

- Sprawozdanie techniczne 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inżyniera 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
 
8.6. Dokumentacja powykonawcza 

- Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 
robotami. 

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 
przygotowana nowa dokumentacja.  

- Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach                             
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

- Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót powinna być 
przygotowana w typie oprogramowania CAD. Powyższa dokumentacja powinna być również 
dostarczona na dyskietkach lub płytach CD ROM. 

- Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy              
i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

- Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
ruchu, 

- opłaty, dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudową urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu ulicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)           
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami              
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono 
inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 00.00 

25 
 

10.1. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity 
Dz.U. 2016 poz. 290). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, 

jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321                          

z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627             

z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity 

tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz.U.2004.237.2375). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym   
(Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. 
2015, poz. 1775). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989 – 1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
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CZĘŚĆ 1 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

KOD CPV 45.1 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

SST – 01.01 

 
45111200 - 0 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD  

FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V 
 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW DLA 

OBIEKTÓW LINIOWYCH W GRUNTACH KAT. I-V 

 
45111000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

 

45113000 - 0 ROBOTY NA PLACU BUDOWY 
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SST- 01.01   -   KOD CPV 45111200-0    

   ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW   

   KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW DLA OBIEKTÓW LINIOWYCH                           

W GRUNTACH KAT. I-V 

- KOD CPV 45111000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

- KOD CPV 45113000 - 0 ROBOTY NA PLACU BUDOWY 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANCZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI,  POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁCE NR EW. 1990. 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych SST-01.01 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii przy rozbudowie: 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA  
DZ. NR 1990 

 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

 Komora krat (obiekt nr 1), 

 Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

 Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

 Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

 Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, 

 Utwardzony plac. 

 

Istniejące obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 
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16 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

17 - Osadnik wstępny 

18 - Pompownia pośrednia ścieków 

19 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

20 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

21 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

22 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

23 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

24 - Budynek wielofunkcyjny 

25 - Zbiornik biogazu 

26 - Separator H/2S 

27 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

28 - Pochodnia 

29 - Studnia kondensatu 

30 - Suszarnia słoneczna 

 

1.3. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy obiektów kubaturowych i liniowych i obejmują: 

 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) 

▪ Wykopy pod obiekty kubaturowe w gruncie kategorii I - V – szerokoprzestrzenne, 

▪ Wykopy pod obiekty kubaturowe w gruncie kategorii I -V – wykop oszalowany,  

▪ Wykopy pod fundamenty obiektów, wykopy wąskoprzestrzenne, 

▪ Wykopy i nasypy budowli ziemnych, 

▪ Ukopy i odkłady gruntu, 

▪ Wykonanie wymiany gruntu i przygotowanie podłoża (wyrównanie, przegrabienie,   

     zagęszczenie, wyprofilowanie) pod obiekty kubaturowe z kontrolą stopnia zagęszczenia, 

▪ Wykopy liniowe w gruncie kategorii I – V z umocnieniem ścian do budowy sieci, 

▪ Wykonanie obsypek, zasypek i przygotowanie warstwy wyrównawczej pod sieci, 

▪ Wykonanie zagęszczenia obsypek i zasypek wykopów liniowych, 

     z kontrolą stopnia zagęszczenia, 

▪ Odwodnienie wykopu na czas budowy obiektów kubaturowych i liniowych, 

▪ Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

▪ Inne zadania związane z robotami ziemnymi. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu 

wykopów w gruncie, którego opis podaje się niżej:  

Podłoże gruntowe terenu badań do głębokości wykonanych wierceń badawczych budują 

czwartorzędowe, holoceńskie utwory aluwialne (rzeczne), wykształcone w postaci glin pylastych i 

pyłów piaszczystych o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej, zalegających na piaskach ze 

żwirami w stanie średnio zagęszczonym. Nadkład utworów czwartorzędowych na całości terenu 
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stanowi warstwa nasypów niekontrolowanych, stanowiących mieszaninę gleby, pyłu, gliny i gruzu 

ceglanego.  

Z uwagi na rodzaj i stan gruntów podłoże należy uznać za uwarstwione 

Na przedmiotowym terenie do badanej głębokości nawiercono jeden regularny poziom wód 

podziemnych, którego zwierciadło o charakterze naporowym występowało na głębokości od 7,0m 

do 7,5m p.p.t, a stabilizowało się na 3,5-4,1m p.p.t. 

Grunty pylaste o konsystencji plastycznej należy uznać za słabonośne, nienadające się do 

bezpośredniego posadowienia projektowanych obiektów. W przypadku posadowienia 

planowanych obiektów oczyszczalni w poziomie zalegania tych gruntów, zaleca się ich częściową 

lub całkowitą wymianę i wykonanie podbudowy (poduszki) piaskowej lub piaskowo-żwirowej o 

grubości h>0,5m zagęszczoną warstwami 15-20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. 

Uprzednio w dnie wykopu należy ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10cm w celu 

lepszego zagęszczenia podbudowy.  

Zaleca się wykonanie pionowej i poziome izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 

projektowanych obiektów, dostosowanej do warunków wodnych panujących w podłożu gruntowym.  

Grunty budujące przedmiotowy teren ze względu na trudności ich urabiania i odspajania, zostały 

zakwalifikowane do następujących kategorii: 

Kat. 3 – grunty łatwo urabialne niespoiste i mało spoiste: grunty o frakcji żwirowej lub piaskowej 

oraz ich mieszaniny z domieszką do 15% cząstek frakcji pyłowej i iłowej – zaliczone tutaj grunty 

piaszczysto-żwirowe. 

Kat. 4 – grunty średnio urabialne: grunty spoiste w stanie plastycznego do półzwartego, 

zawierające nie więcej niż 30% kamieni i głazów o objętości do 0,01m3 – do tej kategorii zaliczono 

grunty pylasto-gliniaste.  

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0m 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych dla projektowanego obiektu ze względu na jego rodzaj i konstrukcję oraz 

występujące na omawianym terenie złożone warunki gruntowe oraz przyjmuje się 2 kategorię 

geotechniczną obiektu.  

Szczegółowy zakres robót ziemnych przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

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 głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położone w obrębie pasa 

robót. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki, wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
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Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:                                           LS = ρd / ρds 

gdzie: 

       ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

       ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z PN-77/8931-12 (Mg/m3) 

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i    literatury 

technicznej podano w ST-00.00 pkt. 1.5.  

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 pkt. 1.6 

(Kod CPV 5000000-7) 

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów (grunty) podano w ST-00.00 pkt. 2. 

           (Kod CPV 5000000-7) 

2.2. Materiały zastosowane 

- grunt z wykopów, 

- grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokości podłoża 

(dotyczy wykopów liniowych), 

- piasek średnioziarnisty do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek oraz jeżeli zachodzi    

potrzeba wymiany gruntu (wg PN-B-11113:1996). 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.0 pkt 3. 

          (Kod CPV 5000000-7) 

3.2      Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00 pkt. 4.1  

(Kod CPV 5000000-7) 

4.2     Transport gruntów 

          Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 pkt. 5. (Kod CPV 5000000-7) 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części      

      opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt organizacji i technologii montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub     

      elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Zasady te dotyczą następującego zakresu robót: 

▪ Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami 

projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie 

terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia (dotyczy III etapu budowy), 

▪ Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu do zagospodarowania na terenie Placu 

Budowy i na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem nadzoru – na odległość do 1 km, 

▪ Wyselekcjonowanie gruntu do podsypek, zasypek ochronnych i nasypów, 

▪ Przygotowanie podłoża pod obiekty kubaturowe i liniowe, 

▪ Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przed wykonaniem wykopów pod fundamenty budynku i obiekty kubaturowe, zasadnicze linie 

obiektów i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 

poza obszarem wykonywania robót ziemnych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 

Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinny być większe niż  

10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+1 cm i -3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny 

z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 

drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami.  
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Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 

odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.  

Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia 

jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w 

ścianach budynków w postaci haków lub bolców.  

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe 

składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 

ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 

całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

          Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 

grunt. 

           Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

 

5.4. Odwodnienie wykopów   

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zainstalować urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 

odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód 

gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżony poziom 

wody gruntowej należy utrzymywać do czasu wykonania konstrukcji, a w przypadku, jeżeli jej 

poziom będzie wyższy od podanego w dokumentacji geotechnicznej, to do czasu zrównoważenia 

jej wyporu przez konstrukcję obiektu.  
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Wody gruntowe należy obniżać tylko do niezbędnego minimum i przeprowadzać tak, aby 

nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich 

budowli. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

 

5.5. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. 

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie. 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 

20 cm poniżej projektowanej rzędnej dna przewodów technologicznych, a później wykonać 

podsypkę z piasku bez grud i kamieni. 

           Wykopy mechaniczne w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych w 

zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych grodzicami lub wypraskami 

stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków 

gruntowych i zagłębienia.  

Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej od 1,25 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.  

 Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do 

rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem warstwy chudego betonu. Wykopy należy właściwie 

oznakować i oświetlić w nocy. 

 

5.6. Przygotowanie podłoża   

5.6.1 Przygotowanie podłoża dla obiektów kubaturowych. 

            Obiekty kubaturowe posadowić na nienaruszonych gruntach nośnych. Ławy fundamentowe 

budynków i płyty fundamentowe zbiorników i komór wylewać na wyrównane dno wykopu układając 

w poziomie posadowienia warstwę chudego betonu gr. min. 10cm. 

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub naruszonych 

konieczne jest ich wybranie i zastąpienie podsypką piaszczysto żwirową zagęszczoną. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

 

5.6.2 Przygotowanie podłoża dla obiektów liniowych. 

 Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 

- materiał nie może być zmrożony 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

Bezpośrednie podłoże należy uformować na kąt 90, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu 

rury. Dla rur kanalizacyjnych należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur. 
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5.7.   Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie, wykonywanie nasypów i odkładów 

5.7.1 Obiekty kubaturowe 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 

określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno oczyszczone, a w 

przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt niezmarznięty i bez 

jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zasypywanie należy wykonywać warstwami o grubości 

dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania zasypanych warstw gruntu. Nasypywanie warstw 

gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby 

nie spowodowało uszkodzenia izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej.  

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania 

zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej 

niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu 

pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 

Zagęszczanie gruntu nasypanego.  

Każda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopów powinna być zagęszczona 

ręcznie lub mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna być dobrana do 

zastosowanego urządzenia z tym, że przy ręcznym zagęszczaniu gruntu grubość warstwy nie 

powinna być większa niż 15cm. 

Wskaźnik zagęszczania gruntu należy przyjmować w zależności od poziomu  

zalegania warstwy gruntu w nasypie: 

W przypadku zagęszczania gruntu przy jednoczesnej kontroli laboratoryjnej: 

0.95- dla górnych warstw nasypu, zalegających na głębokości do 1,20m 

0.90 – dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20m 

W przypadku, gdy zagęszczanie gruntu nie jest kontrolowane laboratoryjnie: 

1.12- 1.15 dla gruntów piaszczystych 

1.08 -1.10 dla gruntów gliniastych i pylastych  

0.95 – 1.00 dla ciężkich glin i iłów 

 

Wykonywanie nasypów i odkładów należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

normie BN-72/8932-01. 

 

5.7.2  Obiekty liniowe 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 

przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.  

Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 

• etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń, 

• etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 

długości trasy. 

Obiekty liniowe i obiekty towarzyszące realizować zgodnie z wytycznymi Producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 pkt 6. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.1.1 Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt.5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.1.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1   

 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego: 

 

Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badania i 

pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 

3m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 20m  

2 Pomiar szerokości dna wykopu  

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w 

odstępach co 20m oraz w punktach 

wątpliwych 

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

− zapewnienie stateczności skarp, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 pkt. 7. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót 

 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. 

 W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 

obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy ich ilość obliczać wg obmiaru na środkach 

transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne 

wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 

jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4.  Wagi i zasady wdrażania 

  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.   

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem.   

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być  

dołączone   w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.     

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 pkt. 8. 

 

 8.2   Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom  

 odbioru:  
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▪ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

▪ odbiorowi częściowemu, 

▪ odbiorowi ostatecznemu,  

▪ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI          

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach II-III kategorii obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie,  

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 
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CZĘŚĆ 2 

WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, 

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 

KOD CPV 45.2 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

SST – 02.01 
ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCJYNO - BUDOWLANE 

 

 

45262300 - 4  BETONOWANIE 

45262311 - 4  BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

45262350 - 9  BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
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SST –  02.01 - ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

KOD CPV 45262300 BETONOWANIE 

KOD CPV 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI  

KOD CPV 45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚĆI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI, POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁCE NR EW. 1990. 

 

1.2. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i 

żelbetowych w obiektach kubaturowych przy rozbudowie:  

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA  

DZ. NR 1990 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

 Komora krat (obiekt nr 1), 

 Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

 Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

 Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

 Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, 

 Utwardzony plac. 

 

Istniejące obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

16 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

17 - Osadnik wstępny 

18 - Pompownia pośrednia ścieków 
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19 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

20 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

21 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

22 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

23 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

24 - Budynek wielofunkcyjny 

25 - Zbiornik biogazu 

26 - Separator H/2S 

27 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

28 - Pochodnia 

29 - Studnia kondensatu 

30 - Suszarnia słoneczna 

 

1.3. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu.  

 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

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

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rf w MPa. 
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-

proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 

boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.6. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

Przyjęte wymagania dla betonu wodoszczelnego: 

- klasa wytrzymałości (C25/30 C30/37, C8/10) 

- klasa wodoszczelności min.W8 

- klasa mrozoodporności min.F100 

2.2.1 Cement - wymagania i badania 

Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli zgodnie z normą  PN-EN 

197-4:2005 „Cement” do wykonania mieszanki betonowej stosować niskokaloryczny cement 

hutniczy CEM  III/A 32,5 NA (agresja chemiczna, środowisko wodne) lub CEM III/A 42,5N. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 

1996, PN-EN196-6; 1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 8 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

- wg próby na plackach - normalna. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement   luzem   -   magazyny   specjalne (zbiorniki   stalowe   lub   żelbetowe   przystosowane   

do pneumatycznego   załadunku   i   wyładunku   cementu   luzem, zaopatrzone   w   
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urządzenia   do przeprowadzania   kontroli   objętości   cementu   znajdującego   się   w   

zbiorniku   lub   otwory   do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia 

oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.2 Kruszywo 

 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm  

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2005 i A2:2006, charakteryzujące się stałością cech   

fizycznych i jednorodnością. 

Nie należy używać kruszywa alkali-aktywnego. 

Maksymalna średnica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać 16mm. 

Graniczne krzywe przesiewu wg wykresu „a”. Zał.1 do PN-**/B-06250, uwzględniając ograniczenie: 

- frakcji płytowo-piaskowej (0 – 0,5mm) do 15% 

- punktu piaskowego (0 – 2,0mm) do 30% 

 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4   odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- doO,25mm-14-M9%, 

- do 0,50 mm - 33-^48%, 

- do 1,00 mm - 53H-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych-do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
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- zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714,26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość   

      zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej 

betonu. 

Woda zarobową do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN1008:2004 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

 

2.2.3 Domieszki i dodatki do betonu 

 W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi 

konieczność stosowania dodatków i domieszek. 

Nie należy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych które mogą powodować 

przyśpieszenie czasu wiązania, obniżenie jakości i zwiększenie skurczu betonu. 

 

2.3. Beton 

 Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać wymagania 

normy PN-EN 206-1:2000 

 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). 

 Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych.  

 Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 

nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na 

całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min.-przy temperaturze+15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 5. 

 Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane. 

 

5.2. Zalecenia  

 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru    

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość   wykonania   wszystkich   robót   zanikających, między innymi wykonania   

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość   rozmieszczenia   i   niezmienność   kształtu   elementów   wbudowanych   w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
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5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 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 wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 

cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-f-8cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-^30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-rO,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 
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 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. 

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 szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 

być wyższa niż 35°C 

 Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.5. Pielęgnacja betonu 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

15 MPa. 

 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

 Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
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- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.7. Deskowania 

 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 

32 mm. 

 Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 

tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 

ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

 Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

 Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 

6.2.  Badania kontrolne betonu 

 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 

mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 
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- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

 Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

 Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

 W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

 Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 

 Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 

kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

 Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

 Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

 Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. 

 Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku 

lub średnicy 100 mm. 

 Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-B-06250. 

 Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 

być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 
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- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wymaganych badań: 

 
Rodzaj badania 

Metoda badania 

według 
Termin lub częstość badania 

Badania składników 

betonu 

1) Badanie cementu  

- czasu wiązania  

- stałość objętości 

- obecności 

grudek 

- wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w.  

PN-EN 196-6  

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa  

- składu ziarnowego  

- kształtu ziaren  

- zawartości pyłów 

- zawartości 

zanieczyszczeń 

- wilgotności 

PN-EN 933-1  

PN-EN 933-3  

PN-EN 933-9  

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

j.w. 

j. w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 
j.w. 4) Badanie dodatków i 

domieszek 

PN-B-06240 i Aprobata 

Techniczna 

 

Badanie mieszanki 

betonowej 

Urabialność PN-EN 206-1:2000 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 

nieniszczące 

jw. 

jw. 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość jw. Po ustaleniu recepty,  

3 razy w okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m3 

betonu 

j.w. 4) Mrozoodpomość j.w. j.w. 

j.w. 5) Przepuszczalność 

wody 

j.w. j.w. 
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6.3. Tolerancja wykonania 

6.3.1 Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów    

      konstrukcji. 

- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach   

      projektowych. 

- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów. 

- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w    

      stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze   

      systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.3.2 System odniesienia 

- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania   usytuowania  

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.3 Fundamenty (ławy-stopy) 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 

większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.4 Słupy i ściany 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L < 30 m, 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
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±0,10 (L+500) przy L > 500 m. 

- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1,  

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości IH w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 

powinna być większa niż: 

przy klasie tolerancji N1, 

przy klasie tolerancji N2. 

6.3.5 Belki i płyty 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy H < 20 m, 

± 0,5 (H+20) przy 20 m < H < 100 m, 

± 0,2 (H+200) przy H > 100 m. 

6.3.6 Przekroje 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż: 

± 0,04 h lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 h lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
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± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 0,02 ^ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 

większe niż: 

     - 10 mm przy klasie tolerancji IM1, 

-   5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.7 Powierzchnie i krawędzie 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1,  

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1,  

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

     6 mm przy klasie tolerancji N1, 

     4 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 

większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.8 Otwory i wkładki 

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe 

niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt9. 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie   stanowiska   pracy   i   usunięcie, będących   własnością   Wykonawcy,   

materiałów rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-01801        Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01   Konstrukcje   z   drewna   i   materiałów   drewnopodobnych.   Obliczenia   

statyczne   i projektowanie. Materiały. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
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PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-8  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN 480-12  Beton zwykły. 

PN-B-06250  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06251  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06262  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-14501  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-B-06714/13 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-06714/34  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-32250  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-04500  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty 

przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych 

mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04541  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm3 metodą wersenianową. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z 

tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
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PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru 

siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania 

chloru. 

PN-C-04600/00  Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową 

jodometryczną. 

PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów ogólnych, 

cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z 

antronem. 

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. Konstrukcje drewniane. 

PN-B-03163-2  Rusztowania. Wymagania. Konstrukcje drewniane.  

PN-B-03163-3  Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 

zapewnienie jakości. 

 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82    Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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CZĘŚĆ 2 

WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, 

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 

KOD CPV 45.2 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

SST – 02.02 
ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCJYNO - BUDOWLANE 

 

 

 

45262300-4  BETONOWANIE 

45262310-7  ZBROJENIE (PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA) 
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SST –  02.02 - ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

                   45262300-4    BETONOWANIE 

                   45262310-7   ZBROJENIE (PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA) 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI, POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁCE NR EW. 1990. 

 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 

obiektach kubaturowych przy rozbudowie:  

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA 
DZ. NR 1990 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

 Komora krat (obiekt nr 1), 

 Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

 Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

 Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

 Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, 

 Utwardzony plac. 

 

Istniejące obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

16 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

17 - Osadnik wstępny 

18 - Pompownia pośrednia ścieków 

19 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

20 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

21 - Wydzielona komora fermentacji WKF 
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22 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

23 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

24 - Budynek wielofunkcyjny 

25 - Zbiornik biogazu 

26 - Separator H/2S 

27 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

28 - Pochodnia 

29 - Studnia kondensatu 

30 - Suszarnia słoneczna 

 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji żelbetowych przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków, których dotyczy 

Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST Kod CPV 45000000-7. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 

PN-82/H-93215; PN-B- 03264. 

 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku A-IIIN (B500SP) o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 6 - 32 

- granica plastyczności fyk  w MPa 410 

- granica plastyczności fyd w MPa 350 
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- wytrzymałość na rozciąganie charakt.  w MPa 550 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 5,5 - 40 

- granica plastyczności fyk  w MPa 240 

- granica plastyczności fyd w MPa 210 

- wytrzymałość na rozciąganie charakt.  w MPa 320 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.  

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3.    SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt  

Używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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4.   TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2    Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne 

z dokumentacją projektową.  

5.2.2 Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 

ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

5.2.3 Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5 Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042.  

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 

10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 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. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 

20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 02.02 

 

61 
 

5.3 Montaż zbrojenia 

5.3.1 Wymagania ogólne 

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

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

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

nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

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

wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2 Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi.  

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 

m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 

ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV45000000-7„Wymagania ogólne" 

pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się    

      zmniejszenia grubości otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
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- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno   

      przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich    

      liczby na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

8. PODSTAWA ODBIORU 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1 Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2 Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3 Odbiór końcowy 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7    

„Wymagania ogólne" pkt 8. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na  

 rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
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- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

 

Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją    

-  projektową i niniejszą ST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i     

usunięcie ich poza teren budowy. 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991  

PN-ISO 6935-1/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:199  1Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 693S-2/ /AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do 

zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998     Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia.  

PN-B-03264   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27; 2. BI 8/92 poz. 38.  Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Projektowanie 
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CZĘŚĆ 2 

WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, 

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 

KOD CPV 45.2 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

SST – 02.03 
 

 

45262520 - 2 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
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SST –  02.04     KOD CPV 45262300-4   ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI, POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁCE NR EW. 1990. 

 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych ścian zewnętrznych, wewnętrzny w obiektach  

kubaturowych przy rozbudowie:    

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA  
DZ. NR 1990 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

 Komora krat (obiekt nr 1), 

 Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

 Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

 Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

 Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, 

 Utwardzony plac. 

 

Istniejące obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

 

1.3 . Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem robót betonowych i żelbetowych ścian zewnętrznych, 

wewnętrznych w obiektach kubaturowych. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie powyższych czynności w następujących obiektach: 

Budynek mechaniki: 

 
KONSTRUKCJA OBIEKTÓW 

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu 

konstrukcji żelbetowych, stalowych. Projektowana hala posiada jedną kondygnację i jest 

niepodpiwniczona. Konstrukcję dachu i ścian stanowią stalowe ramy wraz z płatwiami i ryglówką 

stalową. Projektowana hala jest budynkiem  produkcyjnym PM o obciążeniu ogniowym do 

500MJ/m2 i została zaprojektowana w klasie pożarowej E. 

Zbiornik zrzutowy wykonany, jako żelbetowy w kształcie dostosowanym do wymagań 

technologicznych 

 

SŁUPY STALOWE   

Słupy stalowe wykonać z kształtownika HEA180 i HEA220. Połączenie z dźwigarami sztywne, z 

fundament przegubowe. Słupy wraz z dźwigarami stanowią sztywne ramy stalowe wykonane w 

osiach numerycznych. Słupy mocowane do płyty fundamentowej za pomocą kotew wklejanych 

M20 np. typu HILTI HVU+HAS. Całość usztywniona układem stężeń wiotkich z prętów o średnicy 

Ø16.  

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie dla klasy agresywności środowiska C3 i 

na trwałość 15 lat (klasa D) poprzez malowanie farbami epoksydowymi, warstwami o grubości 

spełniającej podane trwałości. 

 

RYGLÓWKA  

Dla ściany zewnętrznej w osiach A, G oraz przy otworach bramowych przewidziano elementy 

ryglowe z rur prostokątnych 150x100x8, oraz kwadratowych 100x100x8, nad otworami bramowymi 

wykonać belki stalowe z rur prostokątnych 90x90x5 poziomem dostosowanym do wybranego 

modelu bramy. Dokładne rozstawy elementów poziomych i pionowych ryglówki określić na etapie 

projektu warsztatowego. Wszystkie elementy ryglówki ścian należy wykonać ze stali S235JR i 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami epoksydowymi. 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie dla klasy agresywności środowiska C3 i 

na trwałość 15 lat (klasa D) poprzez malowanie farbami epoksydowymi, warstwami o grubości 

spełniającej podane trwałości. 

 

ZBIORNIK ZRZUTOWY 

Zbiornik zrzutowy wykonać jako żelbetowy z betonu klasy C30/37 W8, zbroić stalą zbrojeniową 

klasy A-IIIN (B500SP). Ściany zbiornika grubości 25 i 30cm, płyta fundamentowa grubości 60cm 

posadowiona na palach. Żelbetowe elementy technologiczne – spadkowe grubości 20cm. 

Zamknięte komory zbiornika zasypane piaskiem i zagęszczone do Is=097. W zbiorniku należy 

wykonać otwory przelewowe oraz mocowania urządzeń technologicznych poprzez zabetonowanie 

blach z „wąsami”.  
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Komora krat: 

 
KONSTRUKCJA KOMORY 

Konstrukcję komory kraty stanowi szczelna wanna żelbetowa zagłębiona 7,00m poniżej poziomu 

terenu. Jej podstawę stanowi płyta fundamentowa grubości 25cm zaprojektowana z betonu C30/37 

(B37). Grubość projektowanych ścian zewnętrznych obciążonych parciem gruntu wynosi 30 i 25cm 

wykonane są również z betonu C30/37 (B37). Ściany muszą być szczelnie połączone z płytą 

podstawy. Całość jest zadaszona dwuspadową wiatą w konstrukcji stalowej kwasoodpornej 

316/316L, pokrytej blachą trapezową. 

 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

Ściana nośna – ściana przenosząca na fundament lub na inne elementy budowli ciężar własny i 

obciążenia od innych elementów oraz parcie wiatru, gruntu; 

Ściana murowana – ściana budowli stanowiąca przegrodę, wykonana w miejscu jej 

przeznaczenia przez murowanie; 

Ściana działowa – ściana wewnętrzna o małej grubości i o małym ciężarze rozdzielająca 

pomieszczenia, spełniająca głównie funkcje przegrody wzrokowej i przeciwdźwiękowej; 

Zaprawa budowlana zwykła, zwana w dalej zaprawą- mieszanina spoiwa (cementowego, 

wapiennego, gipsowego, mieszanki tych spoiw jak również cementowo-glinianej), piasku i wody 

ewentualnie domieszek lub dodatków (np, domieszki uszczelniające, dodatki barwiące, itp,), 

stołowana do robót ogólnobudowlanych. 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.6. 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   

ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 

Beton:  

do wykonania elementów żelbetowych i betonowych konstrukcyjnych należy stosować beton o 

wytrzymałości zgodnej z projektem.  Beton jako produkt winien być wykonany w warunkach 

wytwórni mas betonowych, posiadać atest jakościowy i winien być dostarczony na plac budowy 

specjalistycznym transportem wyposażonym w pompę służącą do pneumatycznego tłoczenia 

betonu do miejsca betonowania.  

Zbrojenie:  

do wykonania zbrojenia elementów żelbetowych należy użyć prętów ze stali o gatunku zgodnym z 

częścią konstrukcyjną projektu budowlano-wykonawczego. Pręty zbrojeniowe skręcone do 

strzemion oprzeć w szalunku na klocki dystansowe o wymaganej wielkości. Własności 

mechaniczne i technologiczne dla prętów zbrojeniowych powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-89/H-84023/06.  
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Warunki dostawy: 

Cała masa (ilość) materiału danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna 

pochodzić z jednego źródła.  Pochodzenie materiału i jego jakość – określona w pełnej 

charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru  

Wykonawca powinien: 

- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii 

materiałów, 

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 

- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo 

wysyłanej partii materiału, zawierający następujące dane: 

 - nazwę i adres producenta 

 - datę i numer kolejny badania, 

 - oznaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowej 

 - pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań winien być zgodny 

z jego przeznaczeniem, pozostawia się do uznania wykonawcy. Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP winny być 

niedopuszczone do wykonywania robót.  

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót betonowych i 

żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 

· betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 

gęstoplastycznej 

· wibratory pogrążalne 

· zacieraczka do betonu 

· agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 

ułożonej mieszanki betonowej 

· deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

· deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 

drewnianymi z krawędziaków 

· ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań. 

· maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania poszczególnych elementów robót wchodzących w 

skład robót betonowych przewozić specjalistycznymi środkami transportu dostosowanymi do 

przewozu betonu towarowego.  

a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,  

b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,  
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c) przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. Transport 

mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 

powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 

miejscem jej ułożenia lub – jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej 

elementu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwy transport, 

składowanie i wbudowanie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania    

 ogólne" pkt 5. 

 

Zasady wykonania robót- ściany/płyty żelbetowe 

Prace betonowe i żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom: 

- Wymiary wg PN-84/B-02356. 

- Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251. 

- Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi 

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

- Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych. 

- Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:1997 - 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN-75/M-69014- 

69016, PN-74/M-69021). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000 -7   

 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

  Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 

Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 

robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 

dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

murowych należy do Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 

zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor nadzoru 

może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin  i  pomiarów  

wyrywkowych  zgodności  wykonania  ścian i płyt żelbetowych z  technicznymi  warunkami  

wykonania  i  obowiązującymi  zasadami. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

-    sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

- badanie materiałów   
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 

krawędzi   

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia ościeżnic bramowych 

6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji żelbetowej z projektem i 

dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości 

należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości ścian/płyt oraz 

wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. 

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 

6.2.2 Badanie materiałów  

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń  

kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z 

powołanymi normami. 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

 

6.2.3 Sprawdzenie grubości  

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka ścian taśmą stalową z podziałką 

milimetrową należy przeprowadzać w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości czy grubość 

została przekroczona. 

 

6.2.4 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi ścian 

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 

dowolnym miejscu powierzchni ściany oraz do krawędzi ściany łaty kontrolnej długości 2 m, a 

następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

lub krawędzią ściany. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7   

„Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są: 

- m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

- m2 izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

- m2 pokrycia z krat pomostowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

- m dylatacji, barierki na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

- kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

pomiaru w terenie 

- kg konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

- szt przejścia szczelnego, włazu, studni z prefabrykatów, kominów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 

Sprawdzeniu podlegają:  
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- zgodność wykonania robót z projektem 

- jakość wykonanych robót 

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania 

czynności. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami dokumentacji PB i SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 206-1 „Beton – część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.  

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków  

PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część1-2: Reguły ogólne -

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe  

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
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CZĘŚĆ 2 

WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, 

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 

KOD CPV 45.2 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

SST – 02.04 
 

 

45230000 - 8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, 

LINII KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, 

AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI; WYRÓWNYWANIE 

TERENU 
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ST –  02.06 – KOD CPV 45230000-8   KONSTRUKCJE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI, POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁCE NR EW. 1990. 

 

1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji tworzywowych w obiektach  

kubaturowych przy rozbudowie :   

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOLA DALSZA  
DZ. NR 1990 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

 Komora krat (obiekt nr 1), 

 Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

 Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

 Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

 Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, 

 Utwardzony plac. 

 

Istniejące obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

 

1.3 . Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja szczegółowa dotyczy zakresu wszystkich robót wykonywanych na budowie przy 
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wykonywaniu konstrukcji tworzywowych.  

 

Zakres robót obejmuje wykonanie powyższych czynności w następujących obiektach: 

 

Budynek mechaniki: 

 
KONSTRUKCJA DACHU 

Konstrukcję nośną dachu stanowią stalowe płatwie wykonane z rur prostokątnych 120x50x4 

uciąglone nad podporami. Płatwie przykręcone do kątowników przyspawanych do dźwigarów 

nośnych. Na płatwiach oparto płytę warstwową grubości 6cm z rdzeniem z pianki PIR.  

Płatwie oparte na dźwigarach stalowych wykonanych z kształtownika HEA260 i IPE300. W 

miejscach oparcia płatwi wykonać usztywnienia środnika z blachy grubości 12mm. Dźwigary 

połączone z słupami na sztywno za pomocą połączeń śrubowych.  

Całość usztywniona układem stężeń wiotkich z prętów o średnicy Ø16 w płaszczyźnie dachu.  

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie dla klasy agresywności środowiska C3 i 

na trwałość 15 lat (klasa D) poprzez malowanie farbami epoksydowymi, warstwami o grubości 

spełniającej podane trwałości. 

 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane  w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót   

 Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w  ST Kod CPV 5000000-7 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.6. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją  projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST 

Kod CPV 5000000-7  „Wymagania ogólne”  pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

Do wykonania prac związanych z  robotami montażowymi może być wykorzystany sprzęt podany 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Transport pionowy za pomocą dźwigu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 02.04 

 

75 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  

 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania  ogólne" pkt 5. 

Elementy dostarczane są jako gotowe do instalacji. Bądź też w razie problemów z ich 

transportem składane są na miejscu ich instalacji z przygotowanych wstępnie elementów.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

 45000000-7, pkt 6 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z Projektem wykonawczym i SST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Szczegółowe zasady obmiaru przedstawiono w przedmiarze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 pkt 8. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:  

- protokoły badań kontrolnych i atesty jakości użytych materiałów, 

- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania  

     robót poprzedzających roboty, 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót, 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji ciesielskich polega na sprawdzeniu: 

- zgodność wykonania robót z projektem, 

- prawidłowość kształtu i wymiarów głównych konstrukcji , 

- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach , 

- prawidłowość wykonania złączy, 

- prawidłowość dopuszczalnych odchyłek wymiarowych., 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania.  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Roboty uznaje  się za wykonane zgodnie  z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem  tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"          

 Kod  CPV 45000000-7, pkt 9. 
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CZĘŚĆ 2 

WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, 

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 

KOD CPV 45.2 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

SST – 02.05 

 
 

45252000 - 8  WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 

I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE W OBIEKTACH  

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
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ST-02.07 -  INSTALACJE TECHNOLOGICZNE W OBIEKTACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 

WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI, POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁCE NR EW. 1990. 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbudową układu technologicznego:  

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA  

DZ. NR 1990 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

 Komora krat (obiekt nr 1), 

 Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

 Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

 Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

 Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, 

 Utwardzony plac. 

 

Istniejące obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty obejmują montaż urządzeń, rurociągów i armatury w wyżej wymienionych 

obiektach. 
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Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.4.1. Ogólny zakres robót 

Zakresem planowanych robót związanych z realizacją budowy układu technologicznego 

oczyszczalni ścieków objęto wykonanie następujących obiektów: 

 

Komora kraty taśmowo-panelowej  

Krata taśmowo-panelowa zostanie zamontowana w komorze w otwartym kanale o wymiarach 

wewnętrznych: długości 14,80 m, szerokości 1,20 m i głębokości 7,00m – na etapie realizacji 

należy wykonać inwentaryzację głębokości posadowienia rurociągu istniejącego i dokonać 

ewentualnej korekty dna komory. Komora kraty wyposażona zostanie w kanał awaryjny o 

wymiarach wewnętrznych: długości 14,80 m, szerokości 1,20m biegnącym równolegle do kanału 

głównego. Wszelkie prace konstrukcyjne należy wykonać z projektem branży konstrukcyjno-

budowlanej. Niecka zabezpieczona zostanie na poziomie terenu barierkami ochronnymi o 

wysokości h=1,20m wykonanymi ze stali kwasoodpornej 316/316L, a obsługę umożliwiać będzie 

pomost na konstrukcji stalowej pokryty kratą. Dla komory kraty przewidziano zejście w postaci 

klatki schodowej ze spocznikiem wykonanej w konstrukcji stalowej, ze stali nierdzewnej AISI 304 

oraz stopniami systemowymi.  

Komora kraty wyposażona została również w pomiar przepływu za pomocą zwężki Venturiego 

na głównym kanale komory.  

Obiekt komory kraty taśmowo-panelowej składa się z elementów takich jak: 

• komora rozdzielcza, 

• komory kraty, 

• krata taśmowo-panelowa o szerokości 1,20m, 

• 4 zastawki kanałowe o szerokości 1,00m, 

• zwężka Venturiego. 

 

Projektowany układ awaryjny w postaci kanału awaryjnego umożliwia ominięcie komory 

kraty w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Przekierowanie wody pomiędzy kanałem 

podstawowym a awaryjnym następować będzie poprzez odpowiednie przestawienie zastawek 

kanałowych.  

Zastawki kanałowe 

Obiekt wyposażony zostanie w 4 zastawki kanałowe (dla szerokości kanału 1000 mm) z 

trzpieniem niewzoszącym, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304z uszczelnieniem z EPDM. 

Sterowanie zastawkami w sposób ręczny za pomocą kierownic zamontowanych na trzpieniach 

zastawek.  

Krata taśmowo-panelowa 

Do usuwania drobnych zanieczyszczeń projektuje się kratę taśmowo-panelową z 

automatycznym usuwaniem zanieczyszczeń oraz praską skratek 

  

Do kraty projektuje się zintegrowaną prasopłuczkę skratek.  

 

Dla kraty i prasopłuczki skratek należy doprowadzić wodę wodociągową o ciśnieniu 3-5 bar – 

średnica min. DN32.  
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Zwężka Venturiego 

 W kanale komory kraty projektuje się zwężkę pomiarową Venturiego w miejscu 

zgodnym z rysunkiem. Zwężka pomiarowa Venturi’ego służy do pomiaru objętościowego natężenia 

przepływu w kanałach otwartych. Zwężki wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej 316/316L 

grub. 3 mm. Zwężka usztywniona jest żebrami, których otwory należy wykorzystywać do 

stabilizacji zwężki w czasie zabudowy.  

Koryto pomiarowe składa się z następujących elementów :  

• kanału dopływowego  

• komory pomiarowej (z zabudowaną zwężką)  

• zwężki pomiarowej Venturi’ego  

• stanowiska pomiarowego wraz z przepływomierzem  

• kanału odpływowego  

Układ detekcji gazów  

Z uwagi na możliwość wystąpienia w komorze kraty taśmowo-panelowej gazów 

niebezpiecznych (metan, siarkowodór, amoniak) dla komory kraty projektuje się układ detekcji 

gazów z sygnalizacją wartości progowych. Ponadto dla komory projektuje się przenośny wentylator 

umożliwiający mechaniczne przewietrzenie komory przed zejściem załogi na dół. Załoga przed 

zejściem do komory kraty zobowiązana jest sprawdzić stężenie gazów niebezpiecznych za 

pomocą detektorów mobilnych znajdujących się na wyposażeniu oczyszczalni ścieków.   

Układ separacji piasku   

W celu zintensyfikowania procesu usuwania części mineralnych oraz tłuszczów ze ścieków 

układ oczyszczalni ścieków zmodernizowany zostanie w zakresie piaskowników. Projektuje się 

zastosowanie dwóch nowych piaskowników poziomych. Ścieki z projektowanej komory rozdziału 

kierowane będą na zespół dwóch piaskowników, których praca uzależniona będzie od aktualnego 

napływu. Proponuje się dwa piaskowniki napowietrzane o przepływie poziomym wykonane ze stali 

nierdzewnej AISI 304 wyposażone w tłuszczowniki kołowe oraz dmuchawy napowietrzające. 

Zatrzymana na piaskownikach zawiesina mineralna wynoszona będzie przenośnikami wstęgowymi 

i kierowana na układ płukania piasku.   

Piaskowniki  

Proponuje się zastosowanie dwóch piaskowników napowietrzanych o przepływie poziomym 

wykonanych ze stali nierdzewnej. Piaskowniki dobrane zostaną na wydajność średnią godzinową i 

w czasie normalnej pracy pracować będą naprzemiennie, natomiast  

w przypadku napływów maksymalnych piaskowniki będą pracować równolegle. Układ rozdziału 

zostanie zrealizowany za pomocą zasuw nożowych o średnicy nominalnej DN500  

i ciśnieniu PN10 wyposażonych w napęd elektryczny. Piaskowniki zainstalowane zostaną w 

miejscu obecnie pracujących, w związku z czym trzeba wykonać najpierw jeden piaskownik z 

przełączeniem instalacji, a następnie dokonać rozbiórki istniejącego układu i dostarczyć drugi 

piaskownik z wykonaniem docelowej instalacji zasilającej i odprowadzającej.  

Przed dopływem ścieków na piaskowniki należy zamontować pehametr do pomiaru pH 

ścieków. 

Napowietrzanie:  

Dyfuzory rurowe ceramiczne składające się z porowatego materiału będącego mieszaniną 

naturalnie okrągłych ziaren kwarcu i żywicy syntetycznej o ziarnistości  
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250 mikronów.  Dmuchawa napowietrzająca wraz z kartą doboru mocy napowietrzania  

i 9 krzywymi pracy dmuchawy - moc dmuchawy do 0.5 kW.   

Odtłuszczacz:  

Zgarniacz tłuszczu – efektywność usuwania 99 % części wyflotowanych w komorze 

napowietrzanej.  

− moc zainstalowana 0.27 kW,  

− spięcie z układem sterowania,  

− pompa tłuszczu o mocy 1.5 kW,  

− szerokość odtłuszczacza ok. 1400 mm, 

− regulacja zanurzenia łopaty zgarniającej.  

Układ separacji i płukania piasku  

W celu zapewnienia odpowiedniej pracy oczyszczalni ścieków na terenie oczyszczalni 

projektuje się punkt przyjmowania i płukania piasku/osadów pochodzących z płukania kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. Przyjmowane osady przechodzić będą przez układ separacji i płukania, 

parametry odpadu o kodzie 19 08 02 umożliwiające uzyskać od stosownych organów decyzje na 

przetwarzanie odpadu w procesie R12 na terenie oczyszczalni ścieków i w etapie końcowym 

wdrożenie i zakończenie procedury, o której mowa w art. 14 ust.1 Ustawy o odpadach tj. utraty 

statusu odpadu na rzecz pozyskiwania surowca przeznaczonego do dalszego zagospodarowania.  

 Wypłukany przez płuczkę piasku zintegrowaną z separatorem piasek będzie spełniał 

wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 

odpadów do składowania na składowisku (Dz. U. 2015 poz.1277) dla odpadu o kodzie 19 08 02 i 

zawierać będzie mniej niż 3% substancji organicznych.  

Proces płukania piasku pochodzącego z kanalizacji i studzienek ma na celu zabezpieczenie 

instalacji oczyszczalni ścieków przed nadmiernym przedostawaniem się piasku do obiektów 

technologicznych (co wpływa na ich przeciążenie, zużycie urządzeń i zmniejszenie efektywności 

zachodzących procesów – zużywanie się pomp, mieszadeł, układu napowietrzającego, wycieranie 

i zamulanie rurociągów). 

Instalacja składać się będzie ze zbiornika zrzutowego, komory pompowej, agregatu 

mechanicznego podczyszczającego, układu przenośników oraz separatora z płuczką piasku. 

Instalacja zaprojektowana została na wydajność 60 m3/d przy zawartości części stałych do 50%. 

Zbiornik zrzutowy wykonany zostanie jako żelbetowy o wymiarach wewnętrznych w planie 

8,0 x 5,0 m z odpowiednio wyprofilowanymi skosami – zbiornik zagłębiony w ziemi. Zbiornik 

wyposażony zostanie w dwa przenośniki wstęgowe o wydajności 4 m3/h służący do wynoszenia 

ciał stałych do kolejnych urządzeń instalacji. Zbiornik wyposażony zostanie ponadto w przelew 

ścieku do komory pompowej oraz przekrycie w postaci kraty o oczku 30 x 30 mm zabezpieczającej 

układ przed wielkogabarytowymi zanieczyszczeniami oraz wpadnięciem obsługi oraz zwierząt do 

jej wnętrza. Komora pompowa stanowić będzie integralną część zbiornika zrzutowego o 

wymiarach w rzucie 1,3 x 1,6 m – komora stanowiąca zblokowany obiekt z zbiornikiem zrzutowym. 

Komora wyposażona zostanie w 2 pompy zatapialne o wydajności 30 m3/h pracujące 

naprzemiennie podające ściek do agregatu podczyszczającego. Agregat mechaniczny 

podczyszczający zlokalizowany zostanie w projektowanym budynku technologicznym. Zadaniem 

urządzenia jest wstępne rozdzielenie zawiesiny mineralnej łatwoopadającej od ścieku i 

pozostałych zanieczyszczeń – ściek kierowany jest do układu technologicznego oczyszczalni, 

natomiast piasek wynoszony jest z agregatu zintegrowanym dwuwstęgowym przenośnikiem 

bezwałowym do ambony zbiorczej. Agregat wyposażony jest łapacz bębnowy ze spiralą skrętną do 

usuwania zanieczyszczeń z wewnątrz łapacza oraz układ separacji tłuszczu z napowietrzaniem – 

skratki usuwane są z łapacza na zewnątrz za pomocą przenośnika wstęgowego bezwałowego i 

magazynowane będą w kontenerze, natomiast zatrzymane części flotujące za pomocą pompy 
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śrubowej kierowane będą do paletopojemnika. Piasek z ambony kierowany będzie przenośnikiem 

wstęgowym bezwałowym do płuczki piaski zlokalizowanej również w budynku technologicznym. 

Piasek podawany będzie do płuczki periodycznie i płukany za pomocą układu wody 

technologicznej wyposażonej w pompę podnoszącą ciśnienie. Odcieki kierowane będą do układu 

technologicznego oczyszczalni, natomiast wypłukany piasek do kontenera zlokalizowanego w 

budynku technologicznym.  

Zbiornik zrzutowy z komorą pompową  

Zbiornik zrzutowy projektuje się jako zbiornik żelbetowy otwarty zagłębione w terenie o 

wymiarach wewnętrznych w rzucie 5,0 x 8,0 m i głębokości 3,6 m, posadowiony 3,90 m poniżej 

poziomu terenu. Dno komory wykonać należy pod skosem zgodnie z częścią rysunkową i 

wytycznymi dostawcy technologii. 

W zbiorniku projektuje się przelew łączący zbiornik zrzutowy z komorą pompową 

umożliwiający utrzymanie stałego poziomu cieszy w zbiorniku. Nadmiar cieczy odprowadzany 

będzie projektowanym przelewem do pompowni głównej w trakcie nowego zrzutu. Zbiornik należy 

przekryć kratą o średnicy oczek 20x20 mm (zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej) 

zabezpieczając go przed przedostawaniem się większych kamieni oraz innych zanieczyszczeń 

stałych wielkogabarytowych. Wszelkie zanieczyszczenia zatrzymane na kratach usuwane będą w 

sposób ręczny i kierowane do kontenera na skratki. Projektuje się standardowy kontener 

zamykany na kołach o pojemności 1,1 m3. 

W zbiorniku projektuje się dwa przenośniki wstęgowy bezwałowe do wynoszenia wstępnie 

zagęszczonego piasku.  

Piasek z przenośników kierowany jest na stopień rozdziału faz – agregat mechaniczny. 

Ciecz ze zbiorników kierowana jest do pompowni głównej stanowiącej zblokowaną komorę 

pompową ze zbiornikiem zrzutowym. Zaprojektowano komorę pompowni o wymiarach 

wewnętrznych w rzucie 1,6 x 1,3 m i głębokości czynnej 3,4 m.  Dla pompowni należy wykonać 

przekrycie żelbetowe z otworem oraz włazem ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z częścią 

rysunkową. Wszystkie przejścia przez ściany pompowni należy wykonać za pomocą przejść 

szczelnych łańcuchowych typ A2. 

W pompowni projektuje się dwie pompy zatapialne na prowadnicach.  

 

Dla każdej pompy projektuje się zasuwę nożową oraz zawór zwrotny kulowy o średnicy 

zgodnej z częścią rysunkową zlokalizowane na hali technologicznej. 

Projektuje się naprzemienną pracę pomp z przełączeniem co określoną liczbę czasu pracy 

każdej z pomp. W przypadku wystąpienia awarii pracującej pompy nastąpi automatyczne 

przełączenie na pompę będącą aktualnie w fazie spoczynku. Projektuje się sterowanie pracą pomp 

przy pomocy poziomów cieczy w pompowni. Przewiduje się 5 poziomy pracy: 

− p.awr – poziom dolny suchobieg bezwzględnie wyłączający pompę, 

− p.stop – poziom wyłączenia pomp, 

− p.start – poziom załączenia pompy 1, 

− p.awr. – poziom górny informujący o zalewaniu pompowni. 

Poziom mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz dwóch sond pływakowych 

zabezpieczających stany awaryjne.    

Agregat mechaniczny 

Do separacji ciał stałych (skratek i piasku) od szlamów projektuje się zastosowanie agregatu 

mechanicznego. Zatrzymane na piaskowniku części mineralne kierowane będą do układu płukania 

piasku, natomiast oddzielone szlamy do głównego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków. 
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Skratki zatrzymane na sicie magazynowane będą w pojemniku. Projektuje się standardowy 

kontener zamykany na kołach o pojemności 1,1 m3.  

 

Zanieczyszczenia flotujące zatrzymane za pomocą zgarniacza kołowego usuwane będą za 

pomocą pompy śrubowej do paletopojemnika o pojemności 1 m3 zlokalizowanego na hali 

technologicznej.  

Dla pompy projektuje się armaturę odcinającą w postaci zasuw nożowych. 

Układ płukania piasku  

Piasek wynoszony za pomocą podwójnego przenośnika z agregatu mechanicznego trafia do 

ambony rozdzielczej skąd za pomocą przenośników wstęgowych dystrybuowany będzie do płuczki 

piasku.  

Przenośnik wstęgowy transportować będzie piasek do płuczki piasku.  

 

Wypłukany piasek magazynowany będzie w kontenerze o pojemności 5 m3.  

 

Dla instalacji należy zapewnić dwa kontenery umożliwiające ciągłą pracę instalacji.  

Do płukania piasku dostarczana będzie woda technologiczna z projektowanego 

tworzywowego zbiornika retencyjnego z PEHD o pojemności 12,00m3.  

Zapotrzebowanie na wodę technologiczną 

Bilans zużycia wody: 

• zapotrzebowanie 

płuczki piasku 2-4 l/s 

• zapotrzebowanie sita

 2-4 l/s 

Dla urządzeń przyjęto średnie zapotrzebowanie na poziomie 3 l/s i przyjęto możliwość 

poboru wody tylko przez jedno urządzenie jednocześnie, stąd wymagany chwilowy strumień 

objętościowy wody płuczącej może wynieść 3 l/s czyli 10,8 m3/h – nie jest to faktyczne godzinowe 

zużycie wody do płukania.  

Pompa wody technologicznej 

Zgodnie z wytycznymi producenta przykładowych urządzeń zapotrzebowanie wody na cele 

technologiczne związane z płukaniem piasku wyniesie 10,8 m3/h o ciśnieniu 5 bar. Projektuje się 

pompę suchostojącą pionową do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej.  

Dla pompy projektuje się zestaw armatury odcinającej w postaci zaworów kulowych.   

Instalacja wody wraz z armaturą 

Instalację wody technologicznej należy wykonać w całości ze stali nierdzewnej nie gorszej 

niż AISI 304.  

Dla każdego z urządzeń (płuczki piasku i sitopiaskownik) projektuje się zawory odcinające 

kulowe oraz zawory elektromagnetyczne o średnicy 1 1/4”.  

  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz ST-00.00. kod CPV 45000000 – 7 „Wymagania ogólne” 

 

Rurociąg tłoczny - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
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Armatura - w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura pomiarowa – przepływomierze, 

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

Przepompownia – obiekt wyposażony w przenośniki cieczy służące do transportu ścieków lub 

uwodnionych osadów. W czasie transportu ciecze te przesyła się na odległość lub podnosi na 

wyższy poziom. 

Mechaniczne oczyszczanie ścieków – tutaj ze ścieków eliminowane są większe 

zanieczyszczenia stałe tzw. skratki oraz piasek i zawiesiny mineralne. 

Stacja dmuchaw – zespół urządzeń dostarczających powietrze pod ciśnieniem służące do 

napowietrzania ścieków oraz do mieszania zawartości komór. 

Pomieszczenie mechanicznego odwadniania osadu – zespół urządzeń umożliwiających 

odwodnienie osadu nadmiernego. 

Tlenowa stabilizacja osadów - to rozkład zanieczyszczeń organicznych osadów w warunkach 

tlenowych. Proces prowadzony jest w wydzielonych, otwartych lub zamkniętych zbiornikach z 

doprowadzeniem powietrza lub łącznie z metodą osadu czynnego z przedłużonym 

napowietrzaniem. Następuje zmniejszenie masy organicznej, osady nie zagniwają, nie wydzielają 

nieprzyjemnych zapachów, a także są częściowo lub całkowicie pozbawione mikroorganizmów. 

 

1.6. Wymagania dotyczące Robót 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                   

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz             

ze sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. kod CPV 45000000 – 7 „Wymagania ogólne” 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentacje robót montażowych instalacji technologicznych stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) dla przedmiotu zamówienia, dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami      

z badań kontrolnych. 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462


Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 02.05 

 

84 
 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity 

Dz.U. 2016 poz. 290). 

 

1.8. Nazwy i kody 

DZIAŁ  - 45. BUDOWNICTWO 

GRUPA - 45.2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 

 

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz 

spalania odpadów 

 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 

 45252121-2 Instalacje osadu 

 45252124-3 Przepompowywanie 

 45252130-8 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

 45232423-3 Przepompownie ścieków 

 

2. MATERIAŁY 

Do budowy instalacji technologicznych przewiduje się: 

- Rurociągi ze stali nierdzewnej nie gorszej niż OH18N9 (AISI 304, DIN 1.4301) wg PN-EN 

ISO 1127:1999, 

- Rurociągi z polietylenu PE100 SDR17, na ciśnienie. PN 10 wg PN-EN ISO 15494:2004 (U), 

- Rurociągi z PVC wg PN-EN 1401-1:1999, 

- Kształtki odpowiadające rurociągom, 

Armatura przemysłowa: zasuwy nożowe, zawory zwrotne, zawór antyskażeniowy, dekantery, 

przelewy, ze stali nierdzewnej i inne materiały pomocnicze. 

 

3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 

sprawnym technicznie sprzętem: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy 5 – 10 t, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- spawarka elektryczna wirująca 300A, 

- sprzęt do montażu urządzeń oczyszczalni, 

- wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 3,2 – 5t, 

- żuraw samochodowy, 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3, 

- deskowanie drobnowymiarowe, 

- nożyce gilotynowe mechaniczno – elektryczne do 13 mm, 

- prościarka do rur PE, 

- ubijak spalinowy 200 kg, 

- wyciąg. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 
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Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 

 

Transport i składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 

dłuższe niż 1,0m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 

części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być 

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 

spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

   -5C do + 30C. 

Rury powinny być składowane na równym, gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych 

krawędziach. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą + 40C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 

wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 

szerokości min 10cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 12 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 12 m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 

jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 

12 m. 

 

Transport i składowanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej 

Stal nierdzewna powinna być transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszały się 

właściwości antykorozyjne i powinna być zgodna z tym, co następuje: 

Stal nierdzewna będzie magazynowana w suchym i czystym miejscu, nie narażonym na 

działanie cząstek żelaza, odpryski lub dym pochodzący ze spawania stali zwykłej. 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 02.05 

 

86 
 

Stal nierdzewna powinna być chroniona przed iskrami od stali zwykłej. 

Należy ostrzec przed użyciem taśm ze stali węglowej używanych przy pakowaniu. 

W żadnych okolicznościach nie należy dopuścić do kontaktu w/w taśm z przedmiotami ze 

stali nierdzewnej. 

Przy przechowywaniu na placu budowy, materiały powinny być pokryte impregnowanym 

brezentem, jeżeli nie ma możliwości składowania pod dachem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00 

 

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia tras rurociągów 

- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:99 

- w miejscach występowania wody gruntowej obniżyć poziom na czas wykonywania robót 

podstawowych 

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i urządzeń. 

Przewody technologiczne podwieszać do ścian obiektów lub układać na odpowiednich podporach. 

Połączenia rur poprzez spawanie, wciskanie, kołnierze, za pomocą łączników przejściowych 

kołnierzowych. 

 

5.2.1. Rury i kształtki ze stali kwasoodpornej 

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej używane w trakcie robót powinny być zgodne                        

z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  

- Wykonanie ze stali o symbolu 0H18N9 wg PN-EN ISO 1127:1999 lub o podobnych 

właściwościach 

- Zapewni się, że stal nierdzewna nie będzie miała kontaktu ze stalą niestopową, podczas 

transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania 

- Narzędzia do obróbki, półki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej będą wykonane ze stali 

nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiałem 

- Stal nierdzewna powinna być transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszały się 

właściwości antykorozyjne i powinna być zgodna z tym, co następuje: 

a. Zapewni się, że stal nierdzewna nie będzie miała kontaktu ze stalą niestopową, podczas 

transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania 

b. Narzędzia do obróbki, półki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej będą wykonane ze stali 

nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiałem. 

c. Stal nierdzewna będzie magazynowana w suchym i czystym miejscu, nie narażonym na 

działanie cząstek żelaza, odpryski lub dym pochodzący ze spawania stali zwykłej. 

d. Stal nierdzewna powinna być chroniona przed iskrami od stali zwykłej i nierdzewnej. 

e. Należy ostrzec przed użyciem taśm ze stali węglowej używanych przy pakowaniu. 

f. W żadnych okolicznościach nie należy dopuścić do ich kontaktu z przedmiotami ze stali 

nierdzewnej. 

g. Przy przechowywaniu na placu budowy, materiały powinny być pokryte impregnowanym 

brezentem, jeżeli nie ma możliwości składowania pod dachem. 

 

Obróbka stali nierdzewnej 

Podczas stosowania cięcia laserowego, plazmowo-tlenowych tarcz tnących i innych metod 

obróbki powodujących rozpryski, mogące palić powierzchnię, Wykonawca powinien skutecznie 
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zabezpieczyć podstawowy materiał przed działaniem ubocznym obróbki j.w. Żużel na końcach 

spawanych połączeń powinien być usunięty przed spawaniem. 

Materiały metalowe powinny być obrabiane w taki sposób, aby otrzymać prawidłowy kształt                 

i wymiar zgodnie z dokumentacją projektową. Odkształcenia spowodowane spawaniem powinny 

być uwzględnione. 

Jeżeli podczas obróbki skrawaniem używany był smar, materiał powinien być z niego 

oczyszczony przed spawaniem odpowiednim rozpuszczalnikiem np. acetonem.           

Materiał powinien być oczyszczony w odległości min. 50 mm miejsca spawu. 

Przy zimnej obróbce np. gięciu itp. warstwa ochronna stali nierdzewnej może pękać.         

W takich przypadkach stal powinna być poddana kąpieli trawiącej w miejscu deformacji, aby 

odzyskać właściwości antykorozyjne. 

 

Spawanie 

Wszystkie prace spawalnicze powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi 

Normami. 

Każde spawanie winno być wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy                           

i doświadczonych w poszczególnych typach spawania.                                               

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy spawacze mają odpowiednie 

kwalifikacje do wykonywania wymaganych prac spawalniczych. 

Końce rur powinny być kalibrowane przed spawaniem, aby utrzymać tolerancję osiowości 

między końcami rur w zakresie 20 % grubości ścianki w każdym punkcie obwodu. 

Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru wszystkie szczegóły dotyczące typu elektrod 

spawalniczych. Na prośbę Inspektora Wykonawca przeprowadzi na miejscu robót demonstrację, 

aby zaprezentować zgodność proponowanej metody, sprzętu i materiału do spawania. 

Każdy spawacz powinien być wyposażony w markery w celu zaznaczenia identyfikacji 

każdego punktu, który spawa. Inspektor będzie upoważniony do odwołania zezwolenia na prace, 

jeśli spawacz w poszczególnych pracach nie zapewnia odpowiedniego standardu. 

Specyfikacje procedur spawalniczych powinny być przygotowane i zaaprobowane przez 

Inspektora nadzoru w następujących przypadkach: 

- spawanie stali wysokostopowych 

- spawanie stali z zawartością węgla powyżej 0,38 %  

Wykonawca powinien prowadzić, do wglądu przez Inwestora, zapis procedur 

spawalniczych i testów kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych prac. 

 

Materiały spawalnicze 

Materiały spawalnicze będą składowane zgodnie z Polskimi Normami. Odrzucony materiał 

powinien być natychmiast usunięty z warsztatu lub terenu budowy. 

Wypełniacze spawalnicze powinny mieć odporność na korozję przynajmniej taką, jak metal 

rodzimy. 

 

Spawanie stali nierdzewnej. 

Zarówno dla spawania w warsztacie jak i na budowie powinno stosować się spawanie 

elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG) oraz elektrodą topliwą w osłonie gazu 

obojętnego (MIG). Dla spawania w warsztacie spawanie plazmowe również jest dopuszczalne.  

Aby zagwarantować wysoką jakość spawów, złączy, rurociągi i inny sprzęt wykonany               

z wysokojakościowej stali nierdzewnej powinien być w jak najszerszym zakresie prefabrykowany     

w warsztacie.  

Podczas prac montażowych dopuszczalne jest wyłącznie spawanie czołowe rur. Przy 

stosowaniu spoin czołowych penetracja powinna być całkowita. 
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Gaz osłonowy będzie stosowany w najszerszym możliwym zakresie przy wszelkich pracach 

spawalniczych i zawsze, kiedy nie jest możliwe prowadzenie obróbki pospawalniczej tylnej strony 

spawu. Gazem osłonowym powinien być argon lub gaz wytwarzany (90 % azotu i 10 % wodoru).  

Jeżeli nie ma być prowadzona żadna obróbka strony graniczna zawartość zanieczyszczeń 

w gazie osłonowym nie powinna przekraczać następujących limitów: 

➢ Tlen      max 25 ppm 

➢ Woda    max 25 mm  (punkt rosy  max –53 stopni) 

Gaz stosowany w punkcie spawania powinien posiadać powyższy stopień czystości. Gaz 

atmosferyczny powinien być wyparty przez gaz osłonowy w innym wypadku mieszanina nie będzie 

spełniać wymagań (max 25 ppm tlenu). W rezultacie gaz osłonowy powinien być o wyższej 

czystości w momencie zakupu niż określono powyżej. 

Czystość gazu osłonowego powinna być kontrolowana przy pomocy aparatury testującej           

z wykrywaniem limitów wody i tlenu w przybliżeniu 10 ppm lub mniej. Jeżeli taka aparatura nie jest 

dostępna, jakość gazu powinna być sprawdzona poprzez przegląd spawu po ostygnięciu do 

temperatury pokojowej. W przypadku niebieskich lub brązowych odbarwień gaz osłonowy nie ma 

wystarczającej czystości.  

Gaz osłonowy powinien być stosowany za pomocą narzędzi, które osłaniają małą 

przestrzeń wokół grani. Skuteczność narzędzi powinna być sprawdzona przed użyciem. Rury  

o średnicy mniejszej niż 100mm mogą jednak być przedmuchiwane bez użycia narzędzi do gazów 

osłonowych. 

Przedmuchiwanie powinno być wykonane następująco: 

➢ Rury o średnicy od 25 do 100 mm mogą być przedmuchane bez użycia narzędzi do 

gazów osłonowych pod warunkiem, że gaz wchodzi przez ciasną przesłonę i pod 

warunkiem, że gaz za spawem przechodzi przez kryzę o średnicy około 22 mm i że 

otwór jest mniejszy niż 2.0 mm dla średnicy „d”  

➢ Przepływ przedmuchu, Q podczas spawania powinien wynosić: Q=d/3 (l/min),                 

(np. D= 60 mm Q = 60/3 = 20 l/min ) 

We wszystkich przypadkach przedmuchiwanie gazem osłonowym powinno być utrzymane, 

aż temperatura spawu spadnie do 250 °C. 

 

Wytrawianie po spawaniu 

Jeżeli pokrycie gazu osłonowego jest niewystarczające strona grani powinna być mocno 

oksydowana i przyjmuje niebieskie. brązowe i czarne odcienie. Z punktu widzenia korozyjności, 

jest to nie do przyjęcia. 

Spawy z niedopuszczalnymi odbarwieniami powinny być w konsekwencji wytrawiane, 

szlifowane lub szczotkowane szczotką ze stali nierdzewnej i następnie wytrawiane. Ten typ 

obróbki pospawalniczej powinien być także przeprowadzony na czołach spawania. 

Po wytrawieniu powierzchnia powinna wyglądać gładko i metalicznie, czysto bez        

żadnych odbarwień. Gdy podany jest odstęp czasowy na obróbkę z wytrawianiem np. 8 – 24 

godziny, wynika to z szybkości reakcji zależnej od temperatury; im wyższa temperatura tym 

szybsza reakcja i tym krótszy czas obróbki. Spawy winny być dokładnie umyte w czystej wodzie po 

wytrawianiu i pasywacji 

Przy poprawianiu istniejących spawów gaz osłonowy powinien być stosowany, aby       

zapewnić uzyskanie gładkiej i odpornej na korozję powierzchni.  

Dla stali nierdzewnej niedopuszczalne jest piaskowanie. 

 

Kontrola spawów 

1. Wykonawca powinien udostępnić spawy do kontroli.                                               
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Wykonawca na życzenie Inspektora nadzoru przedstawi spawy do testów pod nadzorem 

przedstawiciela Inspektora. Wszystkie spawy powinny być testowane według punktu „A” jak 

opisano poniżej. Jeżeli w według opinii Inspektora nadzoru więcej niż 10% spawów nie 

przechodzi testów może on żądać testów opisanych w punktach B, C lub D 

A. Kontrola wizualna całego spawania po stronie spawu i grani 

B. Spawy, które nie mogą być sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegać 

kontroli radiograficznej obejmującej przynajmniej 10 % całkowitej długości takich spawów 

pod nadzorem Inspektora nadzoru. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli 

powinny być oczyszczone. 

C.  Inspektor może również zażądać radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10 % 

wszystkich spawów pod jego nadzorem. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do 

kontroli powinny być oczyszczone. 

D.  Jeżeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne błędy 

kontrola będzie rozszerzona. Z reguły wykrycie wadliwego spawu pociągnie za sobą 

kontrolę dwóch sąsiednich spawów tego samego typu.  Jeżeli te spawy będą akceptowane, 

kontrola nie będzie dalej rozszerzana.  

Jeżeli jeden lub obydwa spawy będą wadliwe, kontrola będzie dalej rozszerzana zgodnie            

z zaleceniami Inspektora. Jeżeli „B” i” C” nie są wymagane „D” nie będzie stosowane. 

2. Kryteria dopuszczenia są następujące: 

➢ Na spawach stali nierdzewnej obydwie strony spawów muszą być metalicznie czyste 

lub posiadać białe wykończenie bez śladów oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia 

➢ Wizualna i kapilarna kontrola koloru, szwy spawalnicze muszą uzyskać 3 klasę bez wad 

grani. 

➢ W przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze muszą być zdolne do uzyskania 

najwyższej klasy określonej Polskimi Normami dla kontroli spawów. 

3. Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt do testów. 

4. Testy będą powtórzone do chwili otrzymania satysfakcjonujących wyników. 

 

Naprawa spawów 

1. Każdy ze spawów nie spełniający powyższych kryteriów będzie naprawiony 

2. Spawy stali nierdzewnej z odbarwieniami lub drobnym wytworzeniem, oksydowanej zgorzeliny 

będą naprawione przez wytrawianie.  

3. Znaczne tworzenie się oksydowanej zgorzeliny, które nie może być naprawione przez 

wytrawianie i wady geometrii będzie naprawione przez szlifowanie i ponowne spawanie, 

Inspektor może żądać, aby wadliwe spawy były odcięte i zastąpione częściami zamiennymi. 

Odcięcia powinny mieć długość przynajmniej 100 mm i równo wokół wadliwego szwu. 

4. Naprawiany spaw podlega tym samym testom i wymogom kontrolnym, co oryginalny. 

 

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej 

Wykonawca musi dostarczyć i zabudować wszystkie rurociągi ze stali nierdzewnej                   

w ilościach przedstawionych w projekcie.  

Zastosowane dodatkowo do montażu materiały powinny spełniać następujące wymagania:  

➢ Do łączenia stali nierdzewnej przewiduje się oprócz spawania kołnierze i śruby ze stali 

nierdzewnej 

➢ Kołnierze muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i być przeznaczone dla 

określonych ciśnień i temperatur 

➢ Montaż rur winien zapewniać pracę bez wibracji we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych. 
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➢ Wszystkie materiały służące do montażu rur muszą mieć aprobatę na zastosowanie ze 

strony inspektora nadzoru. 

➢ Instalacja rurociągów powinna być łatwa do demontażu i wymiany większych elementów 

armatury. 

 

5.2.2. Rury ciśnieniowe polietylenowe 

Wymagania: 

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny                           

z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:  

• materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                     

i nieorganicznych, 

• posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny dla rur 

wodociągowych, 

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

 

Montaż 

Montaż sieci z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe.  

 

Zgrzewanie 

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego            

i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy 

pomocy pędzla.  

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 

specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest 

wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych.  Wióry, które 

dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce 

obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym 

miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% 

grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed 

zgrzewaniem.  

Wytyczne dla zgrzewania czołowego 

Grubość 

ścianki 

Wyrównanie przy 

p=0,15 N/mm2 

Wysokość wypływki 

Czas 

nagrzewania 

p=0,01 N/mm2 

p=0,02 N/mm2 

Czas 

przestawiania 

maks. 

Czas chłodzenia 

pod ciśnieniem 

spajania 

p=0,15 N/mm2 

(mm) (mm) (sek) (sek) (min) 

2,0 - 3,9 0,5 30-40 4 4-5 

4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 

7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 

12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 

20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 

28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 
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Proces zgrzewania 

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę                    

i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do 

całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk 

wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym z 

tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze 

sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli.  

Przy spajaniu zwracać uwagę, żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. 

Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. 

Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje  

w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą.  

 

Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.  

 x g Szerokość zgrzewu   x g Szerokość zgrzewu 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6 

75x6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2 

90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7 

90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0 

110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1 

110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2 

125x7,1 5,1-7,3 250x14,2 9,8-14,6 

125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4 

140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6 

140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6 

160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7 

160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6 

 

Rury PE używane do budowy sieci wodociągowej powinny mieć atest dopuszczający do takiego 

użytkowania. 

 

5.2.3. Rury kanalizacyjne z PVC 

Wymagania: 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 

Normami i spełniać następujące kryteria:  

• materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                

i nieorganicznych 

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie i do przesyłu wody 

przeznaczonej do picia. 

 

Transport i składowanie: 

Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby 

unikać ich wyginania. 

Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m. 

Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach 

 

Montaż: 

Montaż sieci z rur PVC wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Przed montażem rur i kształtek z PVC–U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań określonych w normach PN-EN 1452-15:2000.  

Stosować połączenia kielichowe z uszczelką (pierścieniem elastomerowym). Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę 

na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 

Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 

głębokości wsunięcia w złączki. 

Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury                                

z pozostałości materiału ucięte końcówki należy fazować pod kątem 150 na długości  

min 6 mm. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia 

końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym końcu 

łączonych elementów. 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu, 

- montaż odcinków rurociągów w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

 

5.2.4. Zasuwy 

Wymagania: 

1. Zasuwy powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

2. Zasuwy na sprężonym powietrzu powinny być odporne na temp. 70C. 

3. Znamionowe ciśnienie zasuw powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

4. Zasuwy nożowe dwustronnego działania PN10 

- z napędem ręcznym lub elektrycznym – zgodnie z dokumentacja projektową, 

- z niewznoszącym się trzpieniem,  

- do montażu między kołnierzami,  

- owiercenie kołnierzy PN10, 

 

5.2.5. Zawory zwrotne 

Wymagania: 

1. Zawory powinny być odpowiednie do ścieków i być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

2. Znamionowe ciśnienie zaworów powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

3. Zawory zwrotne kulowe: 

- kula metalowa pływająca lub tonąca, 

- możliwość montażu w dowolnej pozycji, 

- niezawodna praca bez niebezpieczeństwa zablokowania, 

- krótka konstrukcja zgodnie z DIN3202, 

- korpus wykonany z żeliwa modularnego GGG40, 

- małe opory przepływu., 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 02.05 

 

93 
 

- owiercenie kołnierzy PN10. 

 

Montaż: 

Montaż armatury zgodnie z Dokumentacją Projektową. Tolerancja montażu zaworów                  

w poziomie i pionie zgodnie z wymogami producenta. 

Przed montażem należy sprawdzić, czy nie została uszkodzona powłoka, uszkodzenia 

należy uzupełnić odpowiednią farbą do napraw. 

 Przed montażem należy oczyścić przewody rurowe, usunąć zanieczyszczenia i ciała obce. 

Śruby i nakrętki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i zapewniać montaż bez wibracji 

we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Montaż śrub parami znajdującymi się po przeciwnych 

stronach. 

 

5.2.6. Przepustnice 

Wymagania: 

1. Przepustnice powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

2. Znamionowe ciśnienie powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

3. Przepustnice 

- z napędem ręcznym lub elektrycznym – zgodnie z dokumentacja projektową, 

- do montażu między kołnierzami,  

- owiercenie kołnierzy PN10. 

 

5.2.7. Zawory kulowe, dozujące, trójdrogowe z napędem elektrycznym 

Wszystkie zawory powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami, ich ciśnienie zgodne z 

Dokumentacją Projektową i montowane zgodnie z dokumentacją producentów. 

 

5.2.8. Przepływomierze i wodomierze 

Wszystkie przepływomierze powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i montowane 

zgodnie z dokumentacją producentów. 

 

5.2.9. Zawór antyskażeniowy 

Zawór powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i montowany zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

 

5.2.10. Materiały izolacyjne 

Wymagania: 

Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny posiadać 

powłoki fabryczne. 

 

5.2.11. Elementy ze stali nierdzewnej 

Wymagania: 

Wykonywać ze stali nie gorszej od stali OH18N9. 

 

5.2.12. Tuleje dla przejść przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach stalowych 

wypełnionych pianką poliuretanową.  

Średnica tulei o dwie dymensje większa od średnicy przewodu. 
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5.2.13. Próby zespołów pompowych 

Każdy zespół pompowy musi być sprawdzony zgodnie z określonymi w Polskich      

Normach próbami wydajnościowymi i innymi, które w opinii Inspektora są niezbędne do określenia 

zgodności urządzenia ze Specyfikacją Techniczną, w warunkach testu w warsztacie producenta 

lub na miejscu.  

Pompy i silniki powinny być sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, że są 

w stanie osiągnąć parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi zestawów pomp 

powinny być dostarczone łącznie z dostawą urządzeń na miejsce. 

Dostarczone krzywe charakterystyki pomp i silników powinny być oparte na odczytach 

wziętych z prób i powinny pokrywać cały zakres pracy pomp od załączenia do wyłączenia zespołu. 

Pompy powinny być poddane testom i spełniać wymogi odnośnych standardów 

udokumentowanych w charakterystykach dla Q/H, mocy P2 i sprawności. Zestawy powinny być 

dostarczone z zaświadczeniem próby hydraulicznej, jak też zaświadczeniem próby eksploatacyjnej 

według ISO 2548 klasa C. 

Każda pompa powinna być oznaczony nieusuwalną tabliczką ze szczegółowymi danymi 

zestawu (przepływ i wysokość podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer 

seryjny. Tabliczki powinny być przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki powinny 

także określać numerację pompy. 

Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę na miejscu                      

w obecności Inspektora w celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji każdego układu pompowego. 

Wyniki próby powinny być zarejestrowane. 

Wykonawca jest zobowiązany: 

➢ Kontynuować próbę, jeżeli Inwestor uzna, że dłuższy czas prób jest niezbędny.  

➢ Na czas próby przekazać Inspektora pełne instrukcje obsługi i eksploatacji. Te instrukcje 

muszą szczegółowo podawać etapy działania w wypadku awarii i zawierać informacje         

o osobach, z którymi należy się skontaktować, aby wykonały naprawy w okresie awarii. 

➢ Poddać urządzenia próbom na miejscu, aby zweryfikować prawidłowe działanie                          

w warunkach obciążenia. 

➢ Zarejestrować wielkości przepływu przez pomiary objętościowe. 

➢ Zarejestrować wysokości podnoszenia dokładnymi ciśnieniomierzami umieszczonymi               

za zaworami zwrotnymi. 

➢ Podjąć właściwe czynności i powtórzyć test na miejscu, jeżeli Inwestor uzna, że jakaś 

część jest wadliwa. 

➢ Naprawić uszkodzenia sprzętu i rurociągów. 

 

5.2.14. Próby hydrauliczne 

1. Próby przewodów tłocznych powinny być przeprowadzone zgodnie z punktem 5.2.2. Rurociągi 

technologiczne – rury polipropylenowe – badanie szczelności tej Specyfikacji. 

2. Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem jak pompy, rury, armatura powinny być 

poddane próbom do określonego ciśnienia. Jeżeli ciśnienia nie określono minimalne ciśnienie 

próbne powinno być 1,5-krotnie wyższe od maksymalnego ciśnienia roboczego. 

3. Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inwestorowi. 

4. Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu 

sprawdzaniu przez Inwestora. 

 

5.2.14.1. Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 

całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 
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5.2.14.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów 

1. Przed próbami rurociągów Wykonawca powinien się upewnić, że są one odpowiednio 

zamocowane i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na podpory. 

2. Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi 

ślepymi kołnierzami. 

 

5.2.14.3. Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inwestora przynajmniej jeden pełny dzień roboczy 

wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

 

5.2.14.4. Próby rurociągów ciśnieniowych 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone dla prób ciśnieniowych rurociągów 

przez Polską Normę. Próby rurociągów ciśnieniowych powinny przestrzegać procedur określonych 

w tym dokumencie.  

 

5.2.14.5. Zabezpieczenie wody do prób. 

Do prób i czyszczenia układu technologicznego, użyta będzie wyłącznie woda pitna 

otrzymana z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 wody dostarczanej do 

odbiorców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy etc., niezbędne do prób łącznie ze 

związanymi kosztami.  

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty 

związane z odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszczenia.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania Robót i użytych Materiałów      

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W ramach kontroli jakości należy: 

- poddać rurociągi próbie na szczelność, 

- sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń, 

- sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów, 

- sprawdzić prawidłowość działania, 

- sprawdzić szczelność zamykania przepustnic, zaworów, 

- sprawdzić działanie przyrządów pomiarowych, 

- sprawdzić osiągnięcie wydajności urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzić zgodność parametrów zanieczyszczeń wody uzdatnionej z Dokumentacją 

Projektową. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki obmiaru. 

Jednostką obmiaru Robót jest: 

➢ mb – wykonanej i odebranej sieci z dokładnością do 1,0 
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➢ szt. – dla zainstalowanych urządzeń, kształtek i armatury. 

7.3. Wykaz Robót. 

Szczegółowy wykaz robót podano w Przedmiarze Robót Budowlanych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót technologicznych w obiektach. 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu instalacji i przeprowadzeniu 

badań. Należy sprawdzić: 

➢ Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy. 

➢ Użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów. 

➢ Prawidłowość zamontowania i działania armatury. 

➢ Prawidłowość wykonania połączeń rurociągów i armatury. 

➢ Szczelność całego układu. 

➢ Protokóły z odbiorów częściowych. 

 

9. Dokumentacja odbioru 

Przy odbiorze instalacji wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną 

zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru zawierającą: 

• projekt technologiczny, 

• dokumentację montażową instalacji łącznie z dokumentacją montażową urządzeń          

i wyposażenia instalacji, 

• wykaz części zamiennych i szybko zużywających się, 

• dokumentację prób ruchowych oraz ruchu próbnego, 

• dokumentację techniczno-ruchową, 

• dokumentację powykonawczą i odbiorową, zawierającą komplet protokołów                   

i poświadczeń odbiorów fabrycznych urządzeń i podzespołów instalacji oraz 

wyposażenia. 

 

10. Program i opis badań 

Program badań końcowych instalacji winien przedstawiać się następująco: 

• Sprawdzenie dokumentacji stanowiącej podstawę odbioru instalacji polegającej na 

stwierdzeniu czy dostarczone zostały wymagane dokumenty 

• Sprawdzenie zgodności istniejących warunków dla pracy instalacji z warunkami 

określonymi w dokumentacji.  

• Sprawdzenie pomieszczeń instalacji należy przeprowadzić przez oględziny. 

• Sprawdzenie wykonania instalacji. Urządzenia podstawowe i pomocnicze należy sprawdzić 

na podstawie protokołów i poświadczeń odbiorów fabrycznych.  

• Materiały użyte do budowy należy sprawdzić przez kontrolę atestów lub przez wyrywkową 

kontrolę zgodności z atestami.  

• Zbiorniki podlegające dozorowi technicznemu należy sprawdzić przez kontrolę świadectw 

wytwórcy. Znakowanie należy sprawdzić przez oględziny.  

• Przepustowość należy sprawdzić przez pomiar natężenia przepływu. Ponadto należy 

sprawdzić jakość montażu i szczelność instalacji. 

• Sprawdzenie wyposażenia instalacji należy przeprowadzić przez oględziny kompletności 

wyposażenia oraz skontrolowanie zaświadczeń o legalizacji aparatury. Ponadto należy 

przeprowadzić próby działania aparatury regulacyjnej i blokad 
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• Sprawdzenie jakości ścieków oczyszczonych oraz porównać z projektowaną 

charakterystyką. Analizy nie objęte pomiarami automatycznymi wykonywać powinno 

wyspecjalizowane laboratorium. 

• Sprawdzenie wydajności nominalnej ciągu technologicznego 

• Sprawdzenie wydajności nominalnej instalacji 

• Sprawdzenie zakresu wydajności roboczych ciągu technologicznego wyznaczonego na 

podstawie pomiaru wydajności nominalnej niej przy zachowaniu warunku uzyskiwania 

wymaganych parametrów jakościowych dla wody dla całego przedziału wydajności. 

• Sprawdzenie zapotrzebowania wody na potrzeby własne polegające na wykonaniu 

pomiarów ilości wody doprowadzonej do instalacji i odprowadzonej wody uzdatnionej dla 

pełnego zakresu wydajności roboczej instalacji. Zapotrzebowanie wody na potrzeby własne 

stanowi różnicę tych pomiarów. 

• Sprawdzenie wydajności eksploatacyjnej ciągu technologicznego i całej instalacji na 

podstawie zapisów czasu pracy urządzeń podstawowych pracujących z określoną 

wydajnością wykonywaną przez użytkownika instalacji. Po określonym dla danego ciągu 

technologicznego okresie pracy należy przeprowadzić obliczenie wydajności 

eksploatacyjnej ciągu i instalacji na podstawie ilości oczyszczonych ścieków. 

 

11. Ocena wyników badań. 

Instalację należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie wyniki badań 

uzyskały wynik dodatni. 

Wyniki badań parametrów technologicznych powinny być wartościami granicznymi i stałymi. 

 

12. Zaświadczenie o wynikach badań. 

Z przeprowadzonych badań instalacji sporządza się sprawozdanie, które powinno zawierać 

co najmniej następujące dane: 

• miejsce przeprowadzenia badań, 

• oznakowanie zespołów instalacji objętych badaniami, 

• wykonawcę badań, 

• opis badanego obiektu z podaniem wytwórców podstawowych urządzeń instalacji, 

• opis poszczególnych badań, 

• daty, wyniki i oceny dotrzymania wymagań poszczególnych badań, 

• wnioski końcowe, 

• załączniki związane z badaniami. 

 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

13.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 

13.2. Płatności. 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

➢ Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tras i miejsc montażu armatury. 

➢ Zakup i dostarczenie Urządzeń i Materiałów do miejsca wbudowania. 

➢ Montaż rurociągów i armatury. 

➢ Próba szczelności instalacji. 

➢ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

➢ Uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
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14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  

 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

2.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

3.  PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy                        

i określenia. 

4.  PN-74/C-04620.00 Woda i ścieki. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne i zakres 

normy. 

5.  PN-90/N-01358 Drgania. Metody pomiarów i oceny drgań maszyn 

6.  PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru                 

i przetwarzania różnych ciśnień. 

7.  PN-82/M-42300 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Zawory 

zaporowe do ciśnieniomierzy. 

8.  PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 

9.  PN-83/M-42308 Rurki syfonowe ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia 

10.  PN-84/M-35603 Technika bezpieczeństwa. Stałe zbiorniki ciśnieniowe. 

Znakowanie 

11.  PN-85/M-35611 Technika bezpieczeństwa. Zbiorniki ciśnieniowe. Paszport 

12.  PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

13.  PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

14.  PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy                        

i określenia. 

15.  PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 

16.  PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze                       

i uzupełniające. 

17.  PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

18.  PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

19.  PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

20.  PN-EN ISO 

1127:1999 

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne 

masy na jednostkę długości 

21.  PN-85/H-74242             

z poprawkami i zm. 

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na 

korozję 

22.  PN-C-89222:1997 

Zmiany BI 4/80 p.19 

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary. 

23.  PN-74/C-89204 

Zmiany BI 5/80 

BI 9/83  BI 10/86 

Rury ciśnieniowe z nieplastifikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania 

24.  PN-EN ISO 

15494:2004 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

zastosowań przemysłowych. Polibuten, polietylen i polipropylen. 

Właściwości elementów i systemu. 

25.  PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki o przekroju okrągłym 

26.  PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
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technicznych. Kształtki rurowe o przekroju okrągłym 

27.  PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

28.  PN-68/H-74302 Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń 

kołnierzowych 

29.  PN-68/H-74303 Rurociągi i armatura. Nakrętki sześciokątne wysokie                          

z podtoczeniem do połączeń kołnierzowych 

30.  PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki 

31.  PN-76/M-74211 Armatura przemysłowa. Przepustnice zaporowe 

32.  PN-EN 735:1997 Główne wymiary pomp wirowych. tolerancje 

33.  PN-EN 809:1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa 

34.  PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania 

35.  PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 

36.  PN-89/M-70055.01 

Poprawki BI 3/91 

Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 

Postanowienia ogólne. 

37.  PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane                    

z niezmiękczonego polichlorku winylu 

38.  BN 8862-09/85 Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 

39.  BN 8862-10/86 Zbiorniki ciśnieniowe 

40.  PN-65/B-10702 Próby szczelności. 

 

15. INNE PRZEPISY 

 

1.  Dz.U. nr 15 poz.140 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej                          

i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

2.  Dz.U. nr 116 poz. 503 

 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie 

klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 

ścieki wprowadzane do wód lub ziemi 

3.  Dz.U. nr 50 poz. 501 

 

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 19.05.1999r. w sprawie 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

stanowiących mienie komunalne 

4.  Dz.U. nr 21 poz 73 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 

5.  Warszawa 1994 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych. 

6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II– Instalacje sanitarne i przemysłowe 
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CZĘŚĆ 2 

WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, 

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 

KOD CPV 45.2 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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SST- 02.08  SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE 

 SIECI ZEWNĘTRZNE WODNO - KANALIZACYJNE  

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI, POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁCE NR EW. 1990. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sieci technologicznych, zewnętrznych sieci kanalizacyjnych tłocznych              

i grawitacyjnych, podłączeń obiektów do projektowanej sieci wodociągowej na terenie: 

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA  
DZ. NR 1990 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

 Komora krat (obiekt nr 1), 

 Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

 Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

 Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

 Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, 

 Utwardzony plac. 

 

Istniejące obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robotach wymienionych w p. 1.1. 
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1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą sieci technologicznych, sieci kanalizacyjnych 

grawitacyjnych i tłocznych na terenie stacji uzdatniania wody i przyłączy do sieci wodociągowej                           

z uwzględnieniem  poniższych uwag ogólnych: 

a. W miejscach występowania w podłożu układanych przewodów gruntów organicznych, piasków 

pylastych należy stosować podsypki piaszczyste z wyselekcjowanego z urobku piasku 

średniego grubości 15 cm. Na gruntach organicznych podsypki układać na tkaninie 

technicznej. W miejscach występowania w podłożu gruntów zbudowanych z piasków drobnych, 

średnich i grubych przewody układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie rodzimym. 

Przewody z tworzyw wymagają ponadto zastosowania zasypek ochronnych z dobrze 

uziarnionego piasku średniego.  

b. Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST-01.01.  

c. Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować, jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

d. Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do 

materiałów stosowanych do budowy przewodów 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.4.1 Ogólny zakres robót 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 

 

- DN63 PE100 SDR17, w6 – obiekt nr 1, L=18,53m, 

- DN90 PE100 SDR17, w1 – w3, L=18,65m, 

- DN63 PE100 SDR17, w4 – obiekt nr 2, L=4,57m, 

- DN200 PVC-U SDR34, istniejąca sieć  – obiekt nr 1, L=8,66m, 

- DN200 PVC-U SDR34, istniejąca sieć – obiekt nr 1, L=8,67m, 

- DN200 PVC-U SDR34, obiekt nr 2 – istniejąca sieć, L=25,07m, 

- Studzienka kanalizacyjna Sk1 Ø600. 

 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST-00.00. 

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, 

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia. 

Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi wody łączące obiekty 

technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. 

Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodociągowej w obiekcie. 

Uzbrojenia przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura pomiarowa – przepływomierze, 

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

- armatura czerpalna – zdroje uliczne. 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 02.06 

 

103 
 

Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych. 

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza cześć komory roboczej i 

komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Płyta pokrywowa – górny element studzienki pełny lub z włazem okrągłym o prześwicie 600mm 

klasy B-125, C-250, D-400 wg PN-94/H-7451-2 bezpośrednio ułożony na płycie lub na pierścieniu 

wyrównującym. 

 

1.6 Wymagania dotyczące Robót 

1.6.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 

1.7 Dokumentacja Robót sieci technologicznych i wod –kan. 

Dokumentacje robót montażowych sieci technologicznych i wod – kan. stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) dla przedmiotu zamówienia, dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami      

z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

290). 

 

1.8 Nazwy i kody 

DZIAŁ  - 45. BUDOWNICTWO 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
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GRUPA - 45.2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, 

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 

 

 45230000-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

  45231110-9 Kładzenie rurociągów 

  45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

  45231112-3 Instalacja rurociągów 

  45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

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

odprowadzania ścieków 

 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

  45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

  45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

  45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 

  45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00.00 

pkt 2 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

 

2.2 Materiały zastosowane 

Do budowy sieci zewnętrznych technologicznych i wod - kan. przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

• przejścia szczelne przez ściany studzienek (tuleje i nasuwki kanalizacyjne), 

• przejścia kołnierzowe z rur PE / STAL K.O., PCV / STAL K.O., 

• zasuwy międzykołnierzowe do ścieków z napędem ręcznym,  

• zasuwy kołnierzowe do ścieków z napędem ręcznym, 

• zawory zwrotne kulowe do ścieków, 

• żeliwne włazy typowe klasy D400  

• studzienka plastikowa. 

 

Materiały do budowy: 

 

- DN63 PE100 SDR17, 

- DN90 PE100 SDR17,  

- DN200 PVC-U SDR34,  

- Studzienka kanalizacyjna Sk1 Ø600. 

 

2.3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.3.1 Rury ciśnieniowe polietylenowe 

Przyjęto rury polietylenowe PE100 SDR 17 wg EN 12201-1:1995  
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Wymagania: 

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny                             

z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:  

• materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                 

i nieorganicznych 

• posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny 

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

 

Montaż 

Montaż sieci z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe.  

 

Zgrzewanie 

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego                                  

i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy 

pomocy pędzla.  

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 

specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest 

wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych.  Wióry, które 

dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce 

obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym 

miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% 

grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed 

zgrzewaniem.  
 

Wytyczne dla zgrzewania czołowego 
 

Grubość 

ścianki 

(mm) 

Wyrównanie 

przy p=0,15 

N/mm2 

Wysokość 

wypływki 

(mm) 

Czas 

nagrzewania 

p=0,01 N/mm2 

p=0,02 N/mm2 

(sek) 

Czas 

przestawiania 

maks. 

(sek) 

Czas 

chłodzenia pod 

ciśnieniem 

spajania 

p=0,15 N/mm2 

(min) 

2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5 

4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 

7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 

12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 

20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 

28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 

 

Proces zgrzewania 

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę                  

i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do 

całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk 

wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym z 

tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze 

sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli. Przy 
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spajaniu zwracać uwagę, żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. Następnie 

należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to należy 

utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. 

Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą.  
 

Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.  
 

 x g 

(mm) 

Szerokość zgrzewu 

(mm) 

 x g 

(mm) 

Szerokość zgrzewu 

(mm) 

75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6 

75x6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2 

90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7 

90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0 

110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1 

110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2 

125x7,1 5,1-7,3 250x14,2 9,8-14,6 

125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4 

140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6 

140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6 

160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7 

160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6 

 

2.3.2 Rury kanalizacyjne z PVC 

Wymagania: 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 

Normami i spełniać następujące kryteria:  

• materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                

i nieorganicznych 

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie i do przesyłu wody 

przeznaczonej do picia. 

 

Transport i składowanie: 

Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby 

unikać ich wyginania. 

Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m. 

Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach 

 

Montaż: 

Montaż sieci z rur PVC wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Przed montażem rur i kształtek z PVC–U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań określonych w normach PN-EN 1452-15:2000.  
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Stosować połączenia kielichowe z uszczelką (pierścieniem elastomerowym). Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę 

na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 

Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 

głębokości wsunięcia w złączki. 

Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury                                

z pozostałości materiału ucięte końcówki należy fazować pod kątem 150 na długości  

min 6 mm. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia 

końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym końcu 

łączonych elementów. 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu, 

- montaż odcinków rurociągów w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

 

2.3.3 Materiały izolacyjne 

Wymagania: 

Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny posiadać 

powłoki fabryczne. 

 

2.3.4 Elementy ze stali nierdzewnej 

Wymagania: 

Wykonywać ze stali nie gorszej od stali OH18N9. 

2.3.5 Studzienki plastikowe 

Wymagania: 

1. Studzienki z polietylenu PE 

2. Kinety przelotowe o prostym lub kątowym lub zbiorcze z króćcami kielichowymi lub bosymi. 

3. Szczelność połączeń do 0,5bara zgodnie z normami EN 1277 i EN 476. 

4. Możliwość stosowania w klasie obciążeń od A15 do D400 kN zgodnie z PN-EN 124. 

5. Możliwość wykonani wlotów dodatkowych na uszczelkę „in situ”.  

6. Studzienki powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476, PN-B-10729. 

 

Montaż: 

Montaż studzienek powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i zasadami 

układania rur i studzienek z PE w gruncie wydanymi przez producenta. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno przy dostawie jak i tuż przed montażem w celu 

upewnienia się, czy nie są uszkodzone. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

W zależności od rodzaju podłoża, jego nośności, występowania wody gruntowej studzienki 

montujemy na: 

- gruncie rodzimym, 

- na podłożu wzmocnionym. 

Po posadowieniu kinety podłączyć kielichy i króćce kinety z przewodami kanalizacyjnymi. 

Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek wywinięcia uszczelki zakładanej na rurę. 

Przed wykonaniem połączenia sprawdzić czystość uszczelek. Należy chronić przewód oraz 

króćce w studzienkach przed wdzieraniem się gruntu. Uszczelki powinny być posmarowane 

środkiem poślizgowym. 
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Studzienki przedłuża się poprzez zamontowanie rury trzonowej. Rura trzonowa może być 

docinana. Docinanie najlepiej wykonać piła mechaniczną, po odcięciu oczyścić z resztek 

tworzywa. 

Dodatkowe wloty do trzonu wykonać poprzez uszczelkę „in situ” zgodnie z normą                        

PN-B-10729. 

 

3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 

sprawnym technicznie sprzętem: 

- ciągnik gąsienicowy 37 – 40 kW, 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- żuraw samochodowy 5 – 6 t, 

- prościarka do rur PE, 

- spawarka elektryczna wirująca 300 A, 

- ubijak spalinowy 50 kg, 

- zespół prądotwórczy przewoźny 5 kW, 

- zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien być uzgodniony             

i zaakceptowany prze Inwestora i Inspektor Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00.00. 

 

4.2 Wymagania ogólne dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem prze podłożenie tektury falistej                 

i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia, platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia -5C do + 30C. 

 

4.2.1 Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą + 40C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
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innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych          

o szerokości min 10cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 12 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 12 m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 

szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 12 m. 

 

4.3 Transport i składowanie prefabrykatów 

A. Transport wyrobów  

       Wyroby na środkach transportowych powinny być układane w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania przy zachowaniu zasad jak przy składowaniu pod warunkiem      

zabezpieczenia elementów przed przesuwaniem ii przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdu. Elementy o średnicy do 1000mm należy podnosić                   

i opuszczać za pomocą wózków widłowych lub innych urządzeń przystosowanych do tych 

czynności, w przypadku większych średnic należy stosować suwnicę lub dźwigi dopuszczone 

przez UDT oraz specjalne zawiesie do podnoszenia elementów. Przy ładowaniu i przewozie 

elementów na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących 

w transporcie drogowym.  
 

B. Składowanie wyrobów 

Składowanie wyrobów powinno odbywać się na terenie utwardzonym, z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. Elementy mogą być składowane w pozycji wbudowania  

wielowarstwowo lub prostopadle do pozycji wbudowania. Składowanie elementów w pozycji  

wbudowania nie wymaga stosowania zabezpieczenia pod warunkiem, że podłoże zapewni 

stateczność ustawianych elementów. Wysokość składowania wyrobów w pozycji wbudowania nie 

może być większa niż 3.00m. 

W każdym przypadku składowania elementów należy zapewnić stateczność stosu oraz 

zabezpieczyć elementy złącza przed uszkodzeniem. 
 

C. Odbiór wyrobów 

Każda partia prefabrykatów powinna być odebrana na podstawie wyników badań 

przeprowadzonych w sposób podany w normie przedmiotowej, a w przypadku braku takiej normy 

w sposób podany w instrukcji technologicznej danego prefabrykatu. 

Badania odbieranej partii prefabrykatów lub odbiór każdego prefabrykatu może być 

przeprowadzony bez udziału zamawiającego o ile wyrazi on na to zgodę na piśmie. 

Dobór prefabrykatów reprezentujący partię odbieranych prefabrykatów powinien być dokonany              

w sposób losowy, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm. 

Liczba prefabrykatów pobranych do badań powinna być zgodna z wymaganiami aktualnych norm 

przedmiotowych i odpowiadać liczebności odbieranej partii prefabrykatów. W przypadku braku 

odpowiedniej normy liczbę próbek należy określić wg zasad przyjmowanych w statystycznej 

kontroli jakości, określonych w aktualnej normie państwowej. 

Metody przeprowadzania badań cech geometrycznych, cech fizycznych i cech 
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wytrzymałościowych oraz ocena wyników badań powinny być zgodne z wymaganiami 

odpowiednich norm określających te metody a w przypadku braku takich norm zgodnie                 

z wymaganiami odpowiednich instrukcji technicznych.  

 

4.4 Transport i składowanie armatury. 

Armaturę należy transportować zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas przeładunku          

i transportu przy pomocy urządzeń dźwigowych armaturę wolno zawieszać wyłącznie za kołnierze 

lub przeznaczone do tego celu śruby z uchem. 

 Temperatura składowania od – 40C do + 70C 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 

 

5.2 Wymagania szczególne wykonania robót 

Roboty prowadzić wg: 

-  „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

- Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, elementów 

prefabrykowanych i urządzeń. 

 

5.2.1 Uwagi ogólne dotyczące układania rur 

Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe były na podłożu żwirowym lub 

piaszczystym lub bezpośrednio na dnie wykopu, otwory na połączenia powinny być utworzone             

w materiale podłoża lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapewnić, że każda rura jest 

jednolicie podparta na całej długości oraz umożliwić wykonanie połączenia. 

Rury powinny być układane na blokach ustalających tylko tam, gdzie zastosowany jest 

podkład betonowy lub łoże. 

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu, końcowa 

powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne 

osadzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, 

jej powłokę lub osłonę. 

Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie 

powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Rury i armatura łącznie 

z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie połączeń                

i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem. 

Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz 

zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być 

wykonane odpowiednie pomiary. 

Tam, gdzie wyszczególnione jest zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej, powinna być 

ułożona od 500 do 600 mm powyżej rury. Jeżeli wyszczególniono system wskaźnikowy powinien 

on być ciągły i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury. 

Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinno przekraczać maksymalnych 

wartości wskazanych na rysunkach dla różnych klas podłoża. W drogach nie powinno to 

przekraczać nominalnej szerokości rowu z wyjątkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość 

na wykonanie połączeń. 

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak 

przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi 

spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy 

ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. Koszty 

ponownego ułożenia obciążą wykonawcę. 
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Z wyjątkiem przypadków na rysunkach wszystkie rurociągi powinny być ułożone na 

głębokości minimum 1,80 m poniżej końcowej powierzchni terenu licząc od wierzchu rurociągu. 

Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i specjalnej 

armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producenta rur              

i armatury. 

 

5.2.2 Posadowienie rur 

Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie 

materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu.  

Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien, jeżeli to wymagane, być umieszczony                  

i zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i tam, gdzie to jest możliwe powinno dokonywać 

się w kolejności usuwania obudowy wykopu.  

W miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe. Po wykonaniu 

połączeń i prób dołki te należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić. 

 

5.2.3 Wykończenie otoczenia rur 

Po zakończeniu czynności opisanych w punktach 5.2.1., 5.2.2. materiał zasypujący 

powinien być umieszczony i zagęszczony na całej długości wykopu w warstwach nie 

przekraczających 150 mm przed zagęszczeniem do końcowej grubości 300 mm ponad górną 

powierzchnią rur. 

 

5.2.4 Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur 

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 

obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby 

zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu 

połączenia. 

Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu    

nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur. 

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 

producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i specyfikacjami. 

 

5.2.5 Połączenia rur z tworzywa 

Połączenia na miejscu powinny być wykonywane w ściślej zgodności z zaleceniami      

producenta rur. 

Wszelkie połączenia rur PE powinny odbywać się przy pomocy kształtek zaciskowych. 

Zastosowanie złączek i połączeń elektrofuzji nie będzie dozwolone z wyjątkiem pisemnej aprobaty 

Inwestora.  

 

5.2.6 Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub.  

Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem 

połączeń pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną 

ilością kleju gumowego. Gwinty śrub powinny być posmarowane pastą grafitową a nakrętki 

dokręcone naprzemiennie. 

 

5.2.7 Połączenia kielichowe 

Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu. Do kielicha rury ułożonej 

wprowadzać bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha. 

Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha                    

i bosego końca. W razie konieczności łączone elementy dokładnie oczyścić. 
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            Kielichy łączyć na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszczać w rowkach 

kielicha. Przed przystąpieniem do wciskania bosego końca można posmarować go cienką warstwą 

środka antyadhezyjnego. 

Przy połączeniach kielichowych nie przekraczać dopuszczanych przez producenta 

odchyleń osi przewodu. 

 

5.2.8 Zabezpieczenie rur, złączy i uzbrojenia 

Zabezpieczenie zewnętrzne połączeń śrubowych i uzbrojenia powinno obejmować 

zastosowanie pasty żywicznej w odpowiedniej ilości, do pokrycia wszystkich wystających końców, 

łbów śrub i ostrych końców kołnierzy, do zapewnienia gładkiego profilu zewnętrznego. Złącze lub 

armatura powinno być owinięte dwoma oddzielnymi warstwami taśmy ochronnej zawiniętej 

spiralnie z minimalną zakładką połowy szerokości. owinięcie taśmą powinno sięgać na szerokość 

150 mm z każdej strony złącza lub armatury. Każdy inny sposób ochrony powinien być najpierw 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Złącza rur powinny być zabezpieczone podobnie po wykonaniu połączeń. 

Zewnętrzne powierzchnie zasuw i armatury, muszą posiadać jako minimum pokrycie 

fabryczne lub dwie warstwy dopuszczalnej farby bitumicznej.  

 

5.2.9 Cięcie rur 

Rury powinny być cięte przy użyciu metody, która zapewnia czysty profil skosu bez 

rozszczepień lub złamań ścian rury i które powoduje minimalne uszkodzenie powłoki ochronnej. 

Tam, gdzie konieczne ścięte końce rur powinny być uformowane do zwężek i faz odpowiednio do 

typu połączenia, a wszelkie powłoki ochronne mają być wykonane dobrze, a końce zamknięte. 

Jeżeli rury z żeliwa sferoidalnego mają być cięte do niestandardowych długości 

Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń producenta w odniesieniu do korekcji owalu i tolerancji 

ciętego końca bosego. 

 

5.2.10 Uwagi ogólne do montażu studzienek plastikowych 

Przestrzeń wokół studzienki (0,5m od podstawy i rury trzonowej) powinna być wykonana               

z gruntu zdolnego do zagęszczania, dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym, 

podanego w PN-S-02205:198. 

Sposób prowadzenia prac ziemnych powinien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w  

PN-EN 1610:2002. 

Zagęszczenie gruntu prowadzić wg projektu warstwami zgodnie z zasadami podanymi w  

PN-ENV 1046:2002(U). 

Studzienki prowadzone w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia powinny mieć 

zwieńczenia klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. 

Na terenach wyłączonych z ruchu kołowego zwieńczenia klasy A15 wg PN-EN124:2000. 

 

5.2.11 Tabliczki i słupy wskaźnikowe 

Słupki powinny być ustawione na trasie rurociągu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach 

zasuw i innej armatury, tam, gdzie to wymagane. 

Stałe słupy powinny być zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji słupów 

powinien być dostarczony na zakończenie realizacji Kontraktu.  

 

5.2.12 Oznaczanie rurociągów 

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru, taśmy markujące 

powinny być położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 

500 do 600 mm ponad górną powierzchnią rury z tekstem do góry.  

Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra.  
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Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. Druty powinny być 

przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociągu.  

 

5.3 Próby hydrauliczne 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w Polskich Normach, PN-B-10725 :1997, 

(Próby ciśnieniowe).  

Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny być 

poddane próbom do określonego ciśnienia.                             

Jeżeli ciśnienia nie określono minimalne ciśnienie próbne powinno być 1,5-krotnie wyższe od 

maksymalnego ciśnienia roboczego. 

Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inwestorowi. 

Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu  

sprawdzaniu przez Inwestora. 

 

5.4 Płukanie i dezynfekcja 

5.4.1 Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów 

powinny być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 

niszczące materiały. 

 

5.4.2 Środki ostrożności przed próbami rurociągów 

Przed próbami rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany 

odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub 

odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 

Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi 

ślepymi kołnierzami. 

Cała armatura odcinająca jest otwarta. 

 

5.4.3 Świadectwo prób 

 Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru przynajmniej jeden pełny dzień 

roboczy wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

 

5.4.4 Płukanie rurociągów 

Na zakończenie próby hydraulicznej na przewodzie wodociągowym, rurociąg powinien być 

dokładnie przepłukany czystą wodą w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz rur. 

Po zakończeniu płukania, Zamawiający pobierze próby wody do badań bakteriologicznych. 

Jeżeli wynik będzie zadowalający, przewód będzie uważany za dostępny do odbioru. Jeżeli nie, 

przewód będzie poddany dezynfekcji, jak podano poniżej w punkcie 5.4.5. 

Jeżeli dezynfekcja przewodu jest wymagana i jeżeli tak poleci Inspektor nadzoru, rurociągi 

będą przepłukane i wyczyszczone przed dezynfekcją przy użyciu, jednej twardej i jednej średniej 

gąbki z pianą. Gąbki powinny przejść przez przewód ilość razy, wystarczającą do uzyskania 

czystej wody myjącej. Wykonawca powinien dostarczyć gąbki i tymczasowe zasilanie do operacji 

czyszczenia. 

 

5.4.5 Dezynfekcja przewodów wodociągowych 

Dezynfekcja powinna być prowadzona przez Wykonawcę z pobieraniem próbek i badaniem 

bakteriologicznym. 

Dezynfekcja wykonanego układu technologicznego powinna być przeprowadzona przez 

Wykonawcę, który powinien dostarczyć sprzęt, materiały i siłę roboczą wymagane do 

przeprowadzenia  dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi poniżej. 
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Po zakończeniu czyszczenia przewód powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą. 

Przed zrzutem do odbiornika Wykonawca powinien wykonać dechlorację wody dezynfekcyjnej.  

Wykonawca nie powinien odprowadzać chlorowanej wody do kanalizacji i cieków wodnych. 

Na zakończenie dezynfekcji, układ technologiczny powinien zostać napełniony wodą pod 

ciśnieniem eksploatacyjnym. 

W następstwie prób bakteriologicznych i prób wykonanych odcinków rurociągów 

technologicznych, rurociągi będą traktowane jako eksploatacyjne i Wykonawca nie powinien 

zmieniać położenia urządzeń i armatury, ani podejmować innych działań, które mogłyby zakłócać 

działanie wodociągu. 

 

5.4.6 Zabezpieczenie wody do prób, czyszczenia i dezynfekcji 

Do prób, czyszczenia i dezynfekcji układu technologicznego, użyta będzie wyłącznie woda 

pitna otrzymana z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 wody dostarczanej do 

odbiorców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do 

otrzymania wody do prób etc. z sieci P.W. i K. łącznie ze związanymi kosztami.  

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty 

związane z odprowadzeniem wody użytej do prób, czyszczenia i dezynfekcji.  

Wykonawca winien złożyć zapewnienie, że chlorowana woda nie przedostanie się do 

otwartych czy płynących w rurach cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.  

 

5.5 Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z SST-01.02. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora nadzoru. 

• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór, 

• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

• sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów                      

i armatury, 

• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy 

odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053 :1998), 

• próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00. 
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7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru Robót jest: 

• mb dla ułożonych rur z dokładnością do 1,0 m, 

• sztuki dla zainstalowanego wyposażenia i armatury, 

• sztuki dla studzienek i komór z ich kompletnym wyposażeniem, 

7.3 Wykaz Robót 

Szczegółowy wykaz robót podano w Przedmiarze Robót Budowlanych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. 

 

8.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu                            

i przeprowadzeniu badań. 

Należy sprawdzić: 

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

• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

• prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń, 

• prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy 

konstrukcyjne, 

• prawidłowość wykonania izolacji, 

• szczelność wszystkich odcinków przewodów. 

 

W trakcie odbioru należy: 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 

dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów                 

i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

• dokonać szczegółowych oględzin robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2. niniejszej 

specyfikacji. Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST 

Cena obejmuje odpowiednio: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

• wytyczenie trasy + roboty pomiarowe, 

• wykonanie wykopów z umocnieniem i przygotowaniem podłoża, 

• zakup i dostarczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca ich wbudowania, 

• montaż rurociągów i armatury wraz z elementami mocowań, 

• wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 

• przeprowadzenie próby szczelności wraz z dezynfekcją, 

• przełączenie do istniejących sieci, 
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• zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, 

• oznakowanie uzbrojenia, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• pomiary i badania laboratoryjne, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

2.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

3. Aprobata 

Techniczna Nr 

AT/2005-02-1537 

„Preizolowane rury i kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o., z rurą 

przewodową stalową ocynkowaną, do sieci podziemnych” 

wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie. 

4. Wytyczne Wykonania i odbioru Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 

  
Wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji zespołu złącza 

Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 

  Spawanie rur stalowych Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 

  
Kontrola jakości połączeń spawanych rur stalowych Systemu 

ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 

 

10.1 Wykaz norm 

1.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

2.  PN-EN 1401-1 :1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

3.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

4.  PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

5.  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

6.  PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

7.  PN-87/B-01060 
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

8.  PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

9.  PN-86/B-09700 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

10.  PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

11.  PN-EN 1053:1998 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

12.  PN-EN 1092-2:1999 
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

13.  PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

14.  PN-M-74081:1998 
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 

instalacjach wodnych i gazowych. 

15.  PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

16.  PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

17.  PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 

18.  PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
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Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
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Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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SST – 03.01 - INSTALACJE SANITARNE WODNO - KANALIZACYJNE  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI,  POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁKACH NR EW. 1990 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania              

i odbioru instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych w obiektach: 

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA 
DZ. NR 1990 

 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

Obiekty istniejące: 

- Budynek technologiczny  

- Punkt zlewny 

- Piaskowniki 

- Zbiornik retencyjny 

- Reaktor biologiczny 

- Osadnik wtórny 

- Koryto pomiarowe 

- Komora wylotowa 

- Pompownia osadu recyrkulowanego 

 - Zbiornik osadów zmieszanych 

 - Budynek prasy 

 - Składowisko osadu odwodnionego 

 - Budynek techniczno-socjalny 

 - Stacja trafo z agregatornią 

 - Stacja koagulantu PIX 

 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

 - Osadnik wstępny 

 - Pompownia pośrednia ścieków 

 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

 - Budynek wielofunkcyjny 

 - Zbiornik biogazu 

 - Separator H/2S 

 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

 - Pochodnia 

 - Studnia kondensatu 

 - Suszarnia słoneczna 
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Obiekty projektowane: 

− Komora krat – obiekt nr 1, 

− Budynek mechaniki – obiekt nr 2, 

− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową – obiekt nr 3, 

− Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót związanych z instalacją 

sanitarną wodno-kanalizacyjną jak niżej. 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

Zakres instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych obejmuje wykonanie: 

 

Budynek mechaniki (obiekt nr 2) 

• odprowadzenie ścieków z: 

o wpustów podłogowych i przyborów sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

• doprowadzenie wody do: 

o zbiornika wody technologicznej,  

o przyborów sanitarnych 

 

W ramach robót należy wykonać przejścia rurociągów w ścianach.  

W ramach robót należy przeprowadzić niezbędne próby i dezynfekcje instalacji. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

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

Instalacja sanitarna wewnętrzna - zespół instalacji budowlanych wewnątrz budynku, w zakresie 

takich mediów jak: woda, powietrze i gaz. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący 

do odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynku do kanalizacji zewnętrznej. 

Pojemnościowy podgrzewacz wody - zbiornik ciepłej wody użytkowej. Głównym elementem jest 

zasobnik ciepłej wody, wyposażony standardowo w wyjścia instalacji: odprowadzającej ciepłą 

wodę oraz instalacji zamkniętego przebiegu połączonej z systemem podgrzewania i zaworem 

bezpieczeństwa. Zbiornik posiada izolację termiczną zmniejszającą straty ciepła. Ponieważ 

instalacja doprowadzająca zimną wodę podłączona jest do sieci wodociągowej, wewnątrz 

zbiornika panuje dosyć wysokie ciśnienie (standardowo 4 atmosfery). Woda może być ogrzewana 

grzałką elektryczną z termostatem, albo za pomocą wymiennika ciepła z centralnego ogrzewania. 

Istnieją także bojlery, w których woda jest ogrzewana za pomocą palnika gazowego. 

 

1.6. Wymagania dotyczące Robót 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                   

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz             

ze sztuką budowlaną. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/AT
http://pl.wikipedia.org/wiki/Termostat
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Ogólne wymagania podano w ST-00.00. kod CPV 45000000 – 7 „Wymagania ogólne” 

 

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych wod – kan. 

Dokumentacje robót montażowych instalacji wod – kan. stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami      

z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  art. 3, pkt 14 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 290). 

 

1.8. Nazwy i kody 

DZIAŁ  - 45. BUDOWNICTWO 

GRUPA - 45.3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 

 45332200-5 Hydraulika 

 45332300-6 Kładzenie upustów 

 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 

2. MATERIAŁY 

Do budowy instalacji wewnętrznych przewiduje się następujące materiały: 

• rury i kształtki kielichowe kanalizacyjne PVC, 

• rury i kształtki wodociągowe stal 1.4301 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
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• tuleje dla przejść przez przegrody, 

• wpusty podłogowe – stanowiące wyposażenie instalacji kanalizacyjnej, 

• czyszczaki, rury wywiewne, 

• inne materiały pomocnicze. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Stosowane materiały j.w. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty. 

2.1.1. Rury z polichlorku winylu PVC. 

Przyjęto następujące średnice przewodów PVC do kanalizacji: 

110 mm,  200 mm 

 

2.1.2. Rury ze stali 1.4301 

Przyjęto następujące średnice przewodów ze stali 1.4301 do wodociągu: 

DN32 mm,  DN 40 mm, DN 65 mm 

 

 

2.1.3. Tuleje dla przejść przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach stalowych wypełnionych 

pianką poliuretanową.  Średnica tulei o dwie dymensje większa od średnicy przewodu. 

 

3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 

sprawnym technicznie sprzętem: 

- ciągnik gąsienicowy 37 – 40 kW, 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- żuraw samochodowy 5 – 6 t, 

- ubijak spalinowy 50 kg, 

- zespół prądotwórczy przewoźny 5 kW, 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien być uzgodniony            

i zaakceptowany przez Inwestora i Inspektor Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00.00. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0 m, 

- jeżeli przewożone są luźne  rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury 
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powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej                   

i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia -5C do + 30C. 

 

4.2.1. Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą + 40C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 

innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych           

o szerokości min 10cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 12 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 12 m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych             

w odstępach 12 m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Roboty wykonywać wg: 

• „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych” -           

tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

• „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu. 

Przewody łączyć za pomocą kształtek zgodnie z instrukcjami producentów rur. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach stalowych   

uszczelnionych pianką poliuretanową. 

W pomieszczeniach bytowo - gospodarczych instalacje wody zimnej i ciepłej poprowadzić 

w bruzdach ściennych lub zamaskować.  

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych wymagają stosowania kompensacji 

wydłużeń termicznych zgodnie z zaleceniami producentów rur. 

Przewody ciepłej wody (rozdzielcze i piony) powinny być izolowane dla ograniczenia strat 

ciepła. Można stosować gotowe okładziny lub maty z wełny szklanej. Przewodom pionów należy 

zapewnić możliwość swobodnego wydłużania. W połowie wysokości pionu należy umieścić 

kompensator w kształcie litery U przymocowany w środku uchwytem stałym.  
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5.3. Instalacja kanalizacyjna 

5.3.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC 

Wymagania: 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 

Normami i spełniać następujące kryteria:  

• materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                  

i nieorganicznych, 

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

Transport i składowanie: 

Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby 

unikać ich wyginania.  

Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględniać 

maksymalną średnicę kielicha. Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie 

przekraczającej 1,2 m. 

Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 

Montaż: 

Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także                        

wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków w kolejności przykanalik, 

przewody odpływowe, piony i podejścia. Stosować połączenia kielichowe z uszczelką gumową. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 

Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 

głębokości wsunięcia w złączki. 

Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury                           

z pozostałości materiału ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 150 na długości min 6 mm. 

Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do 

kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar do rur PVC rozprowadzany na bosym końcu 

łączonych elementów. 

W przypadku połączeń klejonych, klejone powierzchnie winny być odtłuszczone przy 

pomocy środka odtłuszczającego. Klej nakładać pędzlem najpierw cienką warstwą wewnątrz 

kielicha następnie grubszą bosy koniec. Po połączeniu nadmiar kleju natychmiast zebrać.                  

W przypadku wykonywania połączeń klejonych należy stosować kształtki kompensacyjne (kielich       

z pierścieniem gumowym).  

Piony instalacji wewnętrznych uzbrojono w czyszczaki PVC oraz wyprowadzono ponad 

dach i zakończono rurami wywiewnymi. 

 

5.4. Próby hydrauliczne. 

Armatura powinna być poddana próbom według odpowiednich norm. 

Świadectwa prób powinny być dostarczone dla każdej pozycji wyposażenia. 

 

5.5. Płukanie i dezynfekcja. 

5.5.1. Czyszczenie rurociągów. 

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów 

powinny być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 

niszczące materiały. 
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5.5.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów. 

Przed próbami rurociągów Wykonawca powinien się upewnić, że są one odpowiednio 

zamocowane i parcie od kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na podpory. 

Otwarte końce powinny być zakończone korkami lub odpowiednio połączonymi ślepymi 

kołnierzami. 

 

5.5.3. Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera przynajmniej na jeden pełny dzień roboczy 

wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

 

5.5.4. Próby rurociągów ciśnieniowych 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone dla prób ciśnieniowych rurociągów 

przez Polską Normę. Próby rurociągów ciśnieniowych powinny przestrzegać procedur określonych 

w tym dokumencie.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora nadzoru. 

W ramach kontroli i badań należy przeprowadzić: 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienia  

• badanie zamocowań przewodów i ich zabezpieczeń przed przemieszczaniem              

i przed odkształceniami 

• sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany  

• sprawdzenie montażu sprzętu i armatury 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

• mb – dla wykonanej i odebranej instalacji, z dokładnością do 1,0m; 

• szt. – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu. 

• kpl. – dla urządzeń. 

 

7.3. Wykaz Robót. 

Szczegółowy wykaz robót podano w Przedmiarze Robót Budowlanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00. 

Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II. 
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8.2. Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu badań. 

Należy sprawdzić: 

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

• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

• prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 

• szczelność całego układu. 

W trakcie odbioru należy: 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 

innych dokumentów dotyczących, jakości Materiałów użytych do Robót, wyników 

pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

• dokonać szczegółowych oględzin robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

 

9.2. Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montażu 

armatury i urządzeń, 

• zakup, dostarczenie materiałów, 

• montaż rur, kształtek, przyłączeń, 

• montaż armatury i wyposażenia, 

• wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 

• próba szczelności instalacji, 

• dezynfekcja, 

• pomiary i badania kontrolne, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Warszawa 1994 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych. 

2.   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II– Instalacje sanitarne i przemysłowe 

 

Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajów UE. 
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10.1. Wykaz norm 

1.  PN-85/M-75002 Armatura przepływowa. 

2.  PN-85/M-75178 Armatura odpływowa. 

3.  PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Oznaczenia na rysunkach. 

4.  PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej. 

5.  PN-91/M-75167 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 

6.  PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne   

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dot. Rur, kształtek i systemu. 

7.  PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur 

z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 

8.  PN-ENV 1401-2:2002. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

9.  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

10.  PN-EN 1253:2002 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty 

ściekowe. 

11.  PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur 

z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 

12.  PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania 

płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne 

ciśnienia. 

13.  PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania 

płynów. Wymiary. 

 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjantów oraz Malty i Cypru w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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CZĘŚĆ 3 

WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

KOD CPV 45.3 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 
 

SST – 03.02 

 
45330000 - 9   HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE 

45331000 - 6   INSTALACJA WENTYLACJI 
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SST – 03.02 - INSTALACJA WENTYLACJI  

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI,  POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁKACH NR EW. 

1990 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznych: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: instalacji wentylacji mechanicznej dla: 

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA 
DZ. NR 1990 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

Obiekty istniejące: 

- Budynek technologiczny  

- Punkt zlewny 

- Piaskowniki 

- Zbiornik retencyjny 

- Reaktor biologiczny 

- Osadnik wtórny 

- Koryto pomiarowe 

- Komora wylotowa 

- Pompownia osadu recyrkulowanego 

 - Zbiornik osadów zmieszanych 

 - Budynek prasy 

 - Składowisko osadu odwodnionego 

 - Budynek techniczno-socjalny 

 - Stacja trafo z agregatornią 

 - Stacja koagulantu PIX 

 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

 - Osadnik wstępny 

 - Pompownia pośrednia ścieków 

 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

 - Budynek wielofunkcyjny 

 - Zbiornik biogazu 

 - Separator H/2S 

 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

 - Pochodnia 

 - Studnia kondensatu 

 - Suszarnia słoneczna 

Obiekty projektowane: 

− Komora krat – obiekt nr 1, 

− Budynek mechaniki – obiekt nr 2, 
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− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową – obiekt nr 3, 

Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4  Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy montażu: instalacji wentylacji mechanicznej  

1.5 Zakresem robót objęto: 

− Montaż wentylatorów nawiewnych, 

− Montaż aparatów wentylacyjnych oraz urządzeń towarzyszących (czerpnie, wyrzutnie), 

 

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

przyjętymi w: 

− zeszycie nr 5 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wentylacyjnych", 

wydane przez COBRTI INSTAL, wrzesień 2002 r. 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami z dnia 6 listopada 2008. 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

− odpowiednich normach przedmiotowych. 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na 

celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

Wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

Przewód wentylacyjny – element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 „Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji wentylacyjnych", wydanych przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną.  

1.8 Dokumentacja robót montażowych 
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Dokumentację robót montażowych stanowią: 

Dokumentacje robót montażowych sieci technologicznych i wod – kan. stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) dla przedmiotu zamówienia, dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami      

z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

290). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

Powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 

przydatność do robót. 

 Składowanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
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umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

2.1.1 Wentylatory 

− Wywietrzak dachowy Ø 630 (2 szt.) na podstawie dachowej typu BI 

− Czerpnia ścienna 1000 x 400 mm z przepustnicą zamontowaną w ściennie zewnętrznej o 

powierzchni całkowitej 0,40 m2 

− Wentylator dachowy o wydajności V=9600 m3/h 2,0kW/400/50Hz 

Typy i rozstawienie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

 

 

2.1.3. Zestawienie elementów i urządzeń instalacji wentylacji 

Budynek mechaniki (obiekt nr 2) 

Poz. Wyszczególnienie Ilość Typ, wymiary (mm) 
Norma, 

Producent 
Uwagi 

Nawiew do pomieszczenia 

1 Czerpnia ścienna z 

przepustnicą zamontowaną w 

ściennie zewnętrznej o pow. 

całkowitej 0,40 m2 

1 1000x400   

Wywiew z pomieszczenia 

2 Wywietrzak dachowy na 

podstawie dachowej  

2 Ø 630   

3 Wentylator dachowy  1 V=9600 m3/h 

2,0kW/400/50Hz 

  

Komora krat (obiekt nr 1) 

Poz. Wyszczególnienie Ilość Typ, wymiary (mm) 
Norma, 

Producent 
Uwagi 

Wywiew z pomieszczenia 

1 Wentylatory  4 Wentylatory zamontowane w 

dachu, zapobiegają 

gromadzeniu się gazów pod 

zadaszeniem 

  

 

 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 

dokumentacji projektowej, stosownych normach i warunkach technicznych. Sprzęt musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
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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 SST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany. 

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

(1) Narzędzia monterskie  

(2) Urządzenia do pomiaru przepływu powietrza 

(3) Urządzenia dźwigowe 

(4) Samochody samowyładowcze i inne dostępne środki transportu. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego 

ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń pojazdów. 

4.1 Wymagania dotyczące przewozu przewodów wentylacyjnych 

− Kanały wentylacyjne należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd końce 

rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 

− jeżeli przewożone są luźne kanały, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

− podczas transportu kanały wentylacyjne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane kanały 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

4.2 . Składowanie galanterii wentylacyjnej 

Prefabrykacje wentylacyjną należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 

niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 

działające na prefabrykaty wentylacyjne. Elementy należy przechowywać z dala od urządzeń 

grzewczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty wentylacyjne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę, a także wymaganiami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 

zadania w całości ponosi Wykonawca. 

5.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji mechanicznej należy: 

− wyznaczyć miejsca układania przewodów, kształtek oraz urządzeń, 

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
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− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów, 

− wykonane otwory obłożyć wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym, 

− ułożyć przewody z zamocowaniem wstępnym. 

5.2 Montaż przewodów wentylacyjnych 

− przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, 

− przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 

są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 

izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 

innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach, 

− izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 

− izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 

powierzchni, 

− materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania, 

− metoda podparcia lub podwieszenia powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania, 

− odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji, 

− zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające 

z ciężarów: przewodów, materiału izolacyjnego, elementów instalacji niezamocowanych 

niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. wentylatorów kanałowych, elementów 

składowych podpór lub zawieszeń, 

− elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia, 

− w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia lub elementy w sieci przewodów mogły 

być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 

konstrukcji budynku 

5.3 Montaż wentylatorów 

Montaż wentylatorów powinien spełniać następujące wymagania: 

− sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

instalację przez stosowanie łączników elastycznych, 

− wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora, 

− łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalację, 

− podczas montażu wentylatora należy zapewnić: odpowiednie (poziome lub pionowe), w 

zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora, równoległe ustawienie osi wirnika 

wentylatora i osi silnika, 

− wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe 

zabezpieczone siatką, 

− zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 

obrotów wentylatora. 
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5.4 Montaż czerpni i wyrzutni  

− konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczyć instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp., 

− otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków itp., 

− wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 

przejścia przez dach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Kontrola wykonania instalacji wentylacyjnych  

Należy przeprowadzić ją zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 

wentylacyjnych" (zeszyt nr 5). Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie 

możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie takie pokazuje czy poszczególne 

elementy instalacji takie jak np. wentylatory zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Instalacja wentylacji mechanicznej nie może powodować uciążliwości w postaci zbyt dużego 

hałasu pracy oraz musi zapewniać komfort osób znajdujących się w pomieszczeniu. 

 

Prace wstępne: 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać prace wstępne: 

− próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), 

− regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych, 

− określenie strumienia powietrza na każdej kratce wentylacyjnej i anemostacie, 

− nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, 

− przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej. 

6.2 Procedura prac 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części składowe i 

układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy.  

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji.  

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 

badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 

6.3 Kontrola działania wentylatorów 

− kierunek obrotów wentylatorów, 

− regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora, 

− działanie wyłącznika, 

− działanie systemu przeciwzamrożeniowego, 

− kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych, 

− działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych, 

− elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 

6.4 Kontrola działania sieci przewodów 

− działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach, 

− dostępność do sieci przewodów. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
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projektową i dołączoną do niej specyfikacją techniczną (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. 

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót instalacji wentylacyjnych. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączoną do niej specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Długość przewodów – określana jest w mb. 

Elementy i urządzenia instalacji - liczy się w sztukach lub kompletach. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Badania przy odbiorze instalacji wentylacyjnej 

Należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji 

wentylacyjnych.  

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 

należy przeprowadzić następujące działania: 

− porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jaki i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych, 

− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi, 

− sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację, 

− sprawdzenie czystości instalacji, 

− sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

W szczególności należy wykonać następujące badania ogólne: 

− dostępności dla obsługi, 

− stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza, 

− kompletności oznakowania, 

− zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 

− zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów, 

− środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 

Badanie wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych: 

− sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób, 

− sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych, 

− badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych, 

− sprawdzenie zamocowania silników, 

− sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie, 

− sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych, 

 

Badanie czerpni i wyrzutni powietrza 

− sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 03.02 

 

137 
 

Badanie sieci przewodów 

− badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową, 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

wentylacyjnych uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

− wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

− wykonanie robót pomocniczych, 

− montaż przewodów i urządzeń, 

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

− wszelkie roboty dodatkowe wynikające z konieczności prawidłowego wykonania i działania 

elementu, wiedzy technicznej oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, 

umożliwiające osiągnięcie założonego projektem efektu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich stosowania  

(Dz. U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w cenie zgodności 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowanych oznaczeniami, 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

2006 Nr 80, poz. 563), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami (Dz. U. Nr 129/97 poz.844), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem, 

− PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, 

− PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

− PN-EN 440:1999 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i 

stopiwo do spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i 

drobnoziarnistych – Oznaczenia, 

− PN-EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym – Wymiary, 

− PN-EN 1506:2007 (U) – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary, 

− PN-EN 1507:2007 (U) – Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i 

badania, 

− PN-B – 03434:1999 – Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania, 

− PN-B-76002:1996 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 
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SST – 03.03 - INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI LASKI, GMINA BOLESŁAW,  
POWIAT OLKUSKI NA DZIAŁKACH NR EW. 177/8, 178/4, 179/4, 181/4, 82/4, 183,4 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: instalacji ogrzewania dla:  

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI LASKI, GMINA BOLESŁAW,  POWIAT 
OLKUSKI NA DZIAŁKACH NR EW. 177/8, 178/4, 179/4, 181/4, 82/4, 183,4 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

Obiekty istniejące: 

- Budynek technologiczny  

- Punkt zlewny 

- Piaskowniki 

- Zbiornik retencyjny 

- Reaktor biologiczny 

- Osadnik wtórny 

- Koryto pomiarowe 

- Komora wylotowa 

- Pompownia osadu recyrkulowanego 

 - Zbiornik osadów zmieszanych 

 - Budynek prasy 

 - Składowisko osadu odwodnionego 

 - Budynek techniczno-socjalny 

 - Stacja trafo z agregatornią 

 - Stacja koagulantu PIX 

 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

 - Osadnik wstępny 

 - Pompownia pośrednia ścieków 

 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

 - Budynek wielofunkcyjny 

 - Zbiornik biogazu 

 - Separator H/2S 

 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

 - Pochodnia 

 - Studnia kondensatu 

   - Suszarnia słoneczna, 

Obiekty projektowane: 

− Komora krat – obiekt nr 1, 

− Budynek mechaniki – obiekt nr 2, 
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− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową – obiekt nr 3, 

− Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału, 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4  Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy montażu: 

− instalacji grzejników,  

− niezbędne roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.5  Zakresem robót objęto: 

− Montaż aparatu grzewczo – wentylacyjnego elektrycznego 

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

przyjętymi w: 

− zeszycie nr 6 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Grzewczych", 

wydane przez COBRTI INSTAL, maj 2003 r. 

− zeszycie nr 10 „Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych” wydanych 

przez COBRTI INSTAL, 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

− odpowiednich normach przedmiotowych. 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 „Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Grzewczych" oraz w zeszycie nr 10 „Wytyczne 

Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych” wydanych przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną.  

1.8 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych stanowią: 

Dokumentacje robót montażowych sieci technologicznych i wod – kan. stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) dla przedmiotu zamówienia, dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                   

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami      

z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  art. 3, pkt 14 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 290). 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 

przydatność do robót. 

 Składowanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.1.1 Aparat grzewczo – wentylacyjny elektryczny 

2.2 Zestawienie materiałów na instalacji ogrzewania 

Budynek mechaniki (obiekt nr 2) 
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Lp. Urządzenie 
Ilość 

(szt.) 

Dane 

urządzenia 

Dane 

elektryczne 

Element 

grzejny 
Uwagi 

1 Aparat grzewczo – wentylacyjny 

elektryczny mocy 9 kW/230V z  

2 z kpl. 

wyposażenia 

Moc: 

9,0 kW 

 - 

 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 

dokumentacji projektowej, stosownych normach i warunkach technicznych. Sprzęt musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, 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 SST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

- sprzęt montera instalacji sanitarnych i elektrycznych 

4. TRANSPORT 

Środki transportu powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 

przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń pojazdów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją 

projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za 

jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 

Wykonawca. 

5.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji ogrzewania należy: 

− wyznaczyć miejsca montowania urządzeń, 

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

5.2 Montaż urządzeń 

Należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne". 

6.1. Procedura prac 

Kontrola działania powinna podejmować pojedyncze urządzenia. Nie jest wystarczające 

poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. 

W czasie kontroli działania aparatu grzewczo – wentylacyjnego elektrycznego należy dokonać 

weryfikacji poprzednio wykonanych nastaw i regulacji wstępnej. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót instalacji grzewczych. 

Elementy i urządzenia instalacji - liczy się w sztukach lub kompletach. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór techniczny – końcowy instalacji ogrzewczej 

− Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

− zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  

− dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

− zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 

w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii,  

− Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

− projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

− dziennik budowy, 

− potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami,  

− obmiary powykonawcze, 

− dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,  

− dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

− W ramach odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

− uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

− Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia, 

− Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 

pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji grzewczych uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

− wykonanie występujących robót ziemnych, 

− wykonanie robót pomocniczych, 

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich stosowania  

(Dz. U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w cenie zgodności, 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowanych oznaczeniami, 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

2006 Nr 80, poz. 563), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami (Dz. U. Nr 129/97 poz.844), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 

− PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

− PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 
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− PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

− PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Cz.3 Ocena zgodności, 

− PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, 

− PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody 

obliczania, 

− PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania, 

− PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne, 

− PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia, 

− PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, 

− PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
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CZĘŚĆ 3 

WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

KOD CPV 45.3 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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45310000 - 3   ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 

40100000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111000-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45122000-8 Próbne wykopy 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów, 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby, 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 
45112500-0 Usuwanie gleby, 
45113000-2 Roboty na placu budowy, 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu, 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów  
          komunikacyjnych 
45232320-1 Kablowe linie nadawcze 
45232332-8 Roboty dodatkowe w zakresie nadawania 
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
45312310-3 Roboty w zakresie instalacji odgromowych 
45312311-0 Instalowanie przewodów odgromowych 
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 
45314300-4 Kładzenie kabli 
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 
45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu  
          elektrycznego w budynkach 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego 
45317300-5 Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych, które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WOLA DALSZA. 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA 
DZ. NR 1990 

 

Obiekty istniejące: 

• Komora kraty; 

• Budynek mechaniki; 

• Zbiornik zrzutowy z komorą pompową; 

• Piaskowniki 

Obiekty projektowane: 

• Budynek technologiczny; 

• Zbiornik retencyjny. 
 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
      Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki w nowoprojektowanych i 

modernizowanych budynkach i obiektach na terenie Oczyszczalni Ścieków. 

 
Na podstawie wytycznych branży sanitarnej i technologicznej, całkowite maksymalne 
zapotrzebowanie na energię elektryczną  komory kraty wynosi 4 kW, natomiast budynku 
mechaniki 40 kW 

Rozdzielnice elektryczne nowoprojektowanych obiektów będą zasilane z istniejących 
oczyszczalni zgodnie z wytycznymi Inwestora. Lokalizacja miejsc w których będą 
przyłączane wlz projektowanych obiektów przedstawiono na projekcie zagospodarowania 
tereny rys. A1. Projektowane urządzenia elektryczne będą kompensowane przez istniejącą 
baterię kondensatorową oczyszczalni, którą należy rozbudować w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby. Wszystkie urządzenia technologiczne projektowanych obiektów będą 
włączone w istniejący układ sterowania i monitorowania oczyszczalni. 

 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji należy przez to rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
Układ elektryczny – układ zawierający niskonapięciowe elementy zasilania elektrycznego 
Układ elektroniczny – układy zawierające wrażliwe elementy elektroniczne takie, jak: 
urządzenia telekomunikacyjne, komputery, systemy sterowania i oprzyrządowania, systemy 
radiowe i instalacje energoelektroniczne 
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Systemy wewnętrzne – układy elektryczne i elektroniczne znajdujące się wewnątrz obiektu 
Połączenia wyrównawcze – połączenia oddzielnych części metalowych z główną szyną 
pomocą bezpośrednich przewodów w celu redukcji różnic potencjału. 
 
3. PRACE TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 

Przy pracach budowlanych należy uwzględnić prace tymczasowe oraz towarzyszące: 

Roboty przygotowawcze i tymczasowe. 
Załadunek, rozładunek i ewentualne rozpakowanie materiałów. 
Przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych wraz z ich bieżącą konserwacją. 
Podłączenie kabli wraz z obróbkami kabli i montażem końcówek kablowych. 
Próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń o ile jest to możliwe 
i sprawdzenie funkcjonalności układów. 
Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Obszar, na którym odbywają się prace remontowe należy wygrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, w tym 
BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych. Prace wykonywać w uzgodnieniu i pod 
nadzorem służb technicznych użytkownika. 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

6. MATERIAŁY 
W specyfikacji i projekcie użyto przykładowych typów materiałów mających na celu 

określenie standardu zastosowanych materiałów. Wykonawca może stosować materiały o 
standardzie nie niższym niż materiały przedstawione przykładowo w specyfikacji i projekcie. 

Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane na budowie muszą spełniać wymagania 
ustawy o wyrobach budowlanych. 

6.1. Przechowywanie wyrobów budowlanych 
Wszelkie materiały składowane należy zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz 

zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwość. Wszystkie materiały 
pakowane należy przechowywać i magazynować zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 

6.2. Transport wyrobów budowlanych 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji 
itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny 
być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych 
z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych 
bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
z magazynu budowy. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: 
-5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Stosować dodatkowe 
opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 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 
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dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel 

z zastosowaniem właściwych materiałów. Parametry techniczne użytych materiałów nie 
powinny się pogorszyć podczas montażu.  

9. TRASY KABLOWE WEWNĘTRZNE 
 

W budynkach oczyszczalni kable należy układać: 

- bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych 

konstrukcjach nośnych, 

-w kanałach kablowych, w ścianach, stropach, lub pod posadzkami, w osłonach lub bez 

osłon, w sposób umożliwiający demontaż kabli. 

     Dla rozprowadzenia wszystkich głównych tras instalacji elektrycznych, zasilających 

urządzenia technologiczne, gniazda siłowe i instalacji oświetleniowej zostaną wykorzystane 

trasy kablowe. Przewiduje się zainstalowanie koryt kablowych o szerokości 50, 100, 200. 

     Wszystkie korytka kablowe należy podwieszać w sposób trwały i solidny. Rozstaw 

podwieszeń dla koryt ze względu na nośność koryt i szacowane obciążenie, nie powinien 

przekraczać 2m.  Należy stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty, świadectwa 

legalizacji oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

     Wszystkie główne przejścia kabli i przewodów przez ściany, należy wykonać w 

ciągach koryt. Przejścia kabli przez ściany wydzielenia pożarowego należy wykonać jako 

szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających. 

Należy stosować uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność 

pożarowa przegrody. Wszystkie uszczelnienia pożarowe powinny być wykonane przez 

wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów 

materiałów uszczelniających.   

10. TRASY KABLOWE ZEWNĘTRZNE 
 

Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały 

niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie powinny 

się stykać. 

Dopuszcza się stykanie ze sobą na całej długości kabli: 

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przyłączonymi do tego 

samego odbiornika, 

- elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jednotorową linię kablową, 
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- elektroenergetycznych przeznaczonych  do zasilania urządzeń oświetleniowych. 

 

Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jeżeli kable te 

nie rezerwują się wzajemnie.  

     Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających. 

     Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości trasy, na 

określonej głębokości względem powierzchni zewnętrznej kabli lub osłon otaczających, 

oznaczona za pomocą siatki lub folii perforowanej (do szerokości 15 cm folia może być 

nieperforowana) o trwałym kolorze niebieskim dla kabli o napięciu do 1kV 

     Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 

przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone 

kable należy zasypać warstwą ubitego piasku o grubości co najmniej 10-15cm powyżej ich 

górnej powierzchni., następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu, oraz oznaczyć jak 

powyżej. Kable można układać na i w warstwie wypełnienia kontrolowanego o określonej 

rezystywności cieplnej np. betonicie. Zamiast piasku można zastosować również inne 

mieszaniny wypełniające pod warunkiem, że rezystywność cieplna piasku i mieszanin w 

stanie wysuszenia nie będzie większa od 2,5K*m/W.  Zaleca się jednak stosowanie 

mieszanin otaczających kable o rezystywności cieplnej w stanie wysuszenia mniejszej od 

2K*m/W. Zastosowane mieszaniny powinny posiadać świadectwo producenta 

potwierdzające ich własności elektryczne i cieplne w stanie wysuszenia i powinny być ubite 

po zasypaniu do gęstości nie mniejszej niż ok. 1,6t/m3. 

W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej 

samej wysokości.  

     Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do 

górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70cm dla zastosowanych kabli o 

napięciu do 1kV. 

11. INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 

Oświetlenie podstawowe 

Poziomy natężenia oświetlenia zostały określone na podstawie normy PN-EN-12464-1 

Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. 

     Podczas doboru opraw oświetleniowych w hali technologicznej i komorze kraty przyjęto 

poziom natężenia oświetlenia 200 lx. 

W oprawach oświetleniowych należy stosować źródła światła o współczynniku oddawania 

barw Ra nie mniejszym niż 80. Ze względu na stopień ochrony przed czynnikami 

zewnętrznymi przewiduje się oprawy o następującym IP: 
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• pomieszczenia techniczna IP44 

• oprawy na elewacji budynków IP65 

Oświetlenie awaryjne 

     Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normami: „PN-EN 1838 

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” , „PN-EN 50172 Systemy awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego.” 

Zgodnie z PN 1838 średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii 
drogi ewakuacyjnej (dla dróg ewakuacyjnych do 2m) nie powinno być mniejsze niż 1lx, a na 
centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 
oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości. Szersze drogi 
ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m lub mogą mieć 
oświetlenie jak w strefach otwartych (zapobiegające panice- min. 0,5lx na poziomie podłogi 
na niezabudowanym polu czynnym, z wyjątkiem pasa obwodowego 0,5m od ścian). 
     Oświetlenie awaryjne zaprojektowano z wykorzystaniem opraw oświetlenia 

podstawowego zaopatrzonych w moduły awaryjne. Zastosowany zostanie system 

rozproszony. W oprawach zainstalowane zostaną moduły awaryjne z czasem podtrzymania 

zasilania 1 godziny z wewnętrznym układem testującym (auto-test). W przypadku zaniku 

napięcia zasilania podstawowego, oprawa zasilana jest z własnej baterii akumulatorów. 

Dodatkowo w oprawach zainstalowane zostaną diody świecące wskazujące sprawność 

układu awaryjnego 

  

12. INSTALACJA P.POŻ., PRZEWODY OCHRONNE 
 

W obiekcie zastosowany będzie system sieciowy TN-S tzn. W całej instalacji stosowane 

będą kable i przewody 3, 4 lub 5 żyłowe w których jedna żyła jest przewodem ochronnym. 

Rozdzielnice elektryczne będą posiadały pięcioszynowy układ szyn. W obwodach 

odbiorczych instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie 

wyłączników różnicowoprądowych jako uzupełnienie wyłączników instalacyjnych.  

W nowoprojektowanych budynkach oczyszczalni przewiduje się wspólną dla wszystkich 

odbiorników sieć przewodów wyrównawczych. 

System połączeń wyrównawczych objęte zostaną: 

• rurociągi instalacyjne obiektu; 

• części metalowe zbiorników i konstrukcji urządzeń technologicznych; 

• części metalowe korytek 
Należy przestrzegać stosowania odpowiednich kolorów izolacji przewodów, a mianowicie : 

• na przewody ochronne "PE" należy stosować przewody o barwie żółto-zielonej; 

• na przewody neutralne "N" należy stosować przewody o barwie niebieskiej (jasnej); 

• przewody fazowe powinny być w innym kolorze, np: czarnym, brązowym...; 
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     Należy uziemić przynajmniej w dwóch miejscach wszystkie nowoprojektowane zbiorniki 
metalowe zlokalizowane na terenie zewnętrznym np: za pomocą uziomów szpilkowych. 
 

13. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY 

 
W budynku mechaniki przy wejściu głównych zaprojektowano wyłącznik 

przeciwpożarowy. 

14. ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE 

 
Elektryczne bezpieczeństwo instalacji zapewnione jest przez prawidłowy dobór 

przekrojów przewodów elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczeń 

nadmiarowo-prądowych i różnicowo-prądowych oraz zastosowanie obudów urządzeń 

elektrycznych o właściwym stopniu ochrony tzw. IP. 

15. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

 
Instalacja  ochrony przed  przepięciami atmosferycznymi pośrednimi  opracowana 

została zgodnie z postanowieniami PN-IEC 60364-4-443:1999. W nowoprojektowanych 

rozdzielnicach  elektrycznych zainstalowane zostaną ochronnik przepięciowy klasy B+C. 

16. OCHRONA ODGROMOWA 
 

Nowoprojektowane budynki oczyszczalni zgodnie z projektem konstrukcyjno 

budowlanym nie będą wykonane z materiałów łatwopalnych, oraz nie znajdują się w nich 

strefy zagrożone wybuchem. Wskaźnik zagrożenia piorunowego dla projektowanych 

obiektów nie przekracza wartości 10-4. Dla  budynku mechaniki zaprojektowana została 

instalacja odgromowa zapewniająca IV poziom ochrony. 

15. OCHRONA PRZED KOROZJĄ 
 

Wszystkie elementy instalacji będą zabezpieczone przed korozją przez: 

- zastosowanie materiałów odpornych na korozję, 
- ocynkowanie lub malowanie farbami antykorozyjnymi.     

 

16. WYKONANIE OTWORÓW I PRZEBIĆ 
Otwory w ścianach lub fundamentach dla przeprowadzenia kabli wykonywać zgodnie 
z normą SEP-E-004 
 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA ORAZ ODBIORU WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Instalacje elektryczne należy poddać pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem ich do 

eksploatacji w celu potwierdzenia zgodności wykonania z wymaganiami wymienionymi 
w pkt. 12.2. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w Przedmiarze Robót. 
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19. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych, oraz z ST- 00.”Wymagania ogólne”. Przy odbiorze 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami. 
Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót. 
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Protokoły częściowych odbiorów. 
Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów. 
Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 
wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej.  
Protokoły z odbiorów częściowych. 
Protokoły z pomiarów. 
 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

20. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 

ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
prace podstawowe określone w pkt  1.3,  
prace towarzyszące i tymczasowe określone w pkt 3, 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  
zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
wykonanie pomiarów,  
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 
koszty legalizacji urządzeń pomiarowych 
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
uporządkowanie placu budowy po robotach  
oraz wszystkie prace, które nie zostały wymienione, a są niezbędne do całościowego 
wykonania prac określonych w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. 

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
21.1  Dokumentacja projektowa 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

Projekty Budowlano – Wykonawcze. 
Przedmiar robót. 
Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Wytyczne technologiczne i AKPiA 
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21.2  Normy 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. 
Miejsca pracy we wnętrzach. 
- PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008 PN-EN 62305-3:2008 PN-EN 62305-
4:2009Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. Ochrona odgromowa. Część 2. 
Zarządzanie ryzykiem. Ochrona odgromowa. Część 3.Uszdzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenia życia . Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
- PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażane w wannę lub/i 
basen natryskowy. 
- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część: 1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
- PN-HD 60364-4-nnn: 
- PN-IEC 60364-4-nnn: Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczeństwa w 
obiektach budowlanych. 
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 
- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych 

21.3 Inne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity 
Dz.U. 2016 poz. 290). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) 
- Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustaw. 
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SST –  04. 02 

 KOD CPV: 45430000 - POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI,  POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁKACH NR EW. 1990 

 

1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót pokrycia podłogi przy rozbudowie: 

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA 
DZ. NR 1990 

 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

Obiekty istniejące: 

- Budynek technologiczny  

- Punkt zlewny 

- Piaskowniki 

- Zbiornik retencyjny 

- Reaktor biologiczny 

- Osadnik wtórny 

- Koryto pomiarowe 

- Komora wylotowa 

- Pompownia osadu recyrkulowanego 

 - Zbiornik osadów zmieszanych 

 - Budynek prasy 

 - Składowisko osadu odwodnionego 

 - Budynek techniczno-socjalny 

 - Stacja trafo z agregatornią 

 - Stacja koagulantu PIX 

 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

 - Osadnik wstępny 

 - Pompownia pośrednia ścieków 

 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

 - Budynek wielofunkcyjny 

 - Zbiornik biogazu 

 - Separator H/2S 

 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

 - Pochodnia 

 - Studnia kondensatu 

               - Suszarnia słoneczna 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 04.01 

 

159 
 

Obiekty projektowane: 

− Komora krat – obiekt nr 1, 

− Budynek mechaniki – obiekt nr 2, 

− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową – obiekt nr 3, 

− Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału. 

 

1.3 Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 

i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzki oraz jej odbiór. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 

metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

Komora krat (obiekt nr 1) 

 

Podstawę komory krat stanowi płyta fundamentowa grubości 25cm zaprojektowana z betonu 

C30/37 (B37). Grubość projektowanych ścian zewnętrznych obciążonych parciem gruntu wynosi 

30 i 25cm wykonane są również z betonu C30/37 (B37). Pod płytą denną zaprojektowano warstwę 

chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm 

 

 

Budynek mechaniki (obiekt nr 2) 

 

Na ruszcie zaprojektowano płytę żelbetową grubości 250mm. Płyta zamknięta po obwodzie 

podwaliną wysokości 20cm i grubości 15cm (prócz miejsc lokalizacji otworów bramowych). Na  

płycie wykonać wylewkę betonową grubości 10cm. Fundamenty hali wykonać z betonu klasy 

C25/30 W8. Płytę i ruszt wykonać na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o grubości minimum 

10cm. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy wybrać nasypy 

niekontrolowane i na odkrytej warstwie gliny pylastej wykonać warstwę chudego betonu o grubości 

10cm w celu lepszego zagęszczenia podbudowy, nad którym wykonać podbudowę piaskowo-

żwirową do poziomu wykonania fundamentów o minimalnej grubości h>0,5m. Podbudowę 

zagęszczań warstwami 15-20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,98. 

 

Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3) 

 

Posadowienie zbiornika zrzutowego zaprojektowano, jako pośrednie za pomocą pali Wolfsholza 

Ø530. Na palach wykonać płytę żelbetową grubości 600mm która stanowi dno zbiornika. Dla płyty 

fundamentowej oraz ścian zbiornika należy wykonać pionową i poziomą izolację 

przeciwwilgociową za pomocą pap termozgrzewalnych. Zbiornik wykonać z betonu klasy C30/37 

W8. Płytę wykonać na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o grubości minimum 10cm.  

 

Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału 

 

Płyta żelbetowa grubości 250mm. Płytę wykonać na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o 

grubości minimum 10cm. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy wybrać 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 04.01 

 

160 
 

nasypy niekontrolowane i na odkrytej warstwie gliny pylastej wykonać warstwę chudego betonu o 

grubości 10cm w celu lepszego zagęszczenia podbudowy, nad którym wykonać podbudowę 

piaskowo-żwirową do poziomu wykonania fundamentów o minimalnej grubości h>0,5m. 

Podbudowę zagęszczań warstwami 15-20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,98.  

 

 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.6. 

 

Dokumentacja robót  

Dokumentację robót stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) dla przedmiotu zamówienia, dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami      z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  art. 3, pkt 14 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 290). 

2.    MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

 Kod CPV 46000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm   

     polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

2.1. Rodzaje materiałów. 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 3 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4 

Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 5. 
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5.1 Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji   sanitarnych, centralnego  ogrzewania,   elektrycznych   i   innych   

np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 

masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i  skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj.  po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4)   Wykonane wykładziny należy w ciągu   pierwszych dwóch  dni  chronić  przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.2. Wykonanie wykładziny [ posadzki ] 

5.2.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem - 25 mm 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie 

powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
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6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni   podkładu   pod względem  wymaganej   

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do Imm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających". 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych    

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.4.1.  Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
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dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 

      i odpowiednio 3 mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

- 6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy    

      okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej   

      przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno   

      przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

      długości 2 m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mrn na   

      długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i   

 instrukcją producenta. 

 

7.   OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne"  

pkt 7. 

Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Szczegółowe zasady obmiaru przedstawiono w przedmiarze robót. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 

powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 pkt  

8.1.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym  

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 

odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
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prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.    Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoże, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 

wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 

przyjęta.   

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 04.01 

 

166 
 

odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i   

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy   

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej ws 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 

odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
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Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie 

elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 

oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 

socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody. 

 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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CZĘŚĆ 4 

WYKOŃCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE 

KOD CPV 45.4 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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SST –  04.04   KOD CPV 45400000-1    ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.       CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
WOLA DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI,  POWIAT ŁAŃCUCKI NA DZIAŁKACH NR EW. 1990 

 

1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykończeniowych (izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych) w  

w obiektach kubaturowych przy rozbudowie:   

 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOLA DALSZA 
DZ. NR 1990 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem: 

Obiekty istniejące: 

- Budynek technologiczny  

- Punkt zlewny 

- Piaskowniki 

- Zbiornik retencyjny 

- Reaktor biologiczny 

- Osadnik wtórny 

- Koryto pomiarowe 

- Komora wylotowa 

- Pompownia osadu recyrkulowanego 

 - Zbiornik osadów zmieszanych 

 - Budynek prasy 

 - Składowisko osadu odwodnionego 

 - Budynek techniczno-socjalny 

 - Stacja trafo z agregatornią 

 - Stacja koagulantu PIX 

 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

 - Osadnik wstępny 

 - Pompownia pośrednia ścieków 

 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

 - Budynek wielofunkcyjny 

 - Zbiornik biogazu 

 - Separator H/2S 

 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

 - Pochodnia 

 - Studnia kondensatu 

               - Suszarnia słoneczna 
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Obiekty projektowane: 

− Komora krat – obiekt nr 1, 

− Budynek mechaniki – obiekt nr 2, 

− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową – obiekt nr 3, 

− Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału. 

1.3 Zakres stosowania SST 

 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 

Zakres robót obejmuje wykonanie powyższych czynności w następujących obiektach:  

 

 

Komora krat (obiekt nr 1) 

Projektowany obiekt to szczelna wanna żelbetowa wykonanym z betonu klasy min. C30/37 

(B37) zbrojona zgodnie z rysunkami konstrukcji. Ściany fundamentowe połączone są szczelnie z 

żelbetową płytą denną gr.25cm. W celu zapewnienia szczelnego połączenia ze ścianą żelbetową 

należy zastosować taśmy uszczelniające. Pod płytą denną zaprojektowano warstwę chudego 

betonu klasy C8/10 gr. 10cm. 

 

Budynek mechaniki (obiekt nr 2) 

 

 Płytę fundamentową i ruszt wykonać na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o grubości 

minimum 10cm. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy wybrać nasypy 

niekontrolowane i na odkrytej warstwie gliny pylastej wykonać warstwę chudego betonu o grubości 

10cm w celu lepszego zagęszczenia podbudowy, nad którym wykonać podbudowę piaskowo-

żwirową do poziomu wykonania fundamentów o minimalnej grubości h>0,5m. Podbudowę 

zagęszczań warstwami 15-20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,98. 

 

Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3) 

 

 Dla płyty fundamentowej oraz ścian zbiornika należy wykonać pionową i poziomą izolację 

przeciwwilgociową za pomocą pap termozgrzewalnych. Zbiornik wykonać z betonu klasy C30/37 

W8. Płytę wykonać na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o grubości minimum 10cm.  

 

Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału (obiekt nr 4) 

 

 Płytę wykonać z betonu klasy C25/30 W8. Płytę wykonać na warstwie chudego betonu 

klasy C8/10 o grubości minimum 10cm. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów 

należy wybrać nasypy niekontrolowane i na odkrytej warstwie gliny pylastej wykonać warstwę 

chudego betonu o grubości 10cm w celu lepszego zagęszczenia podbudowy, nad którym wykonać 

podbudowę piaskowo-żwirową do poziomu wykonania fundamentów o minimalnej grubości 

h>0,5m. Podbudowę zagęszczań warstwami 15-20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,98. 

 

 

 

 

 



Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi – ST – 04.02 

 

171 
 

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują: 

- wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

- wymagań w zakresie przygotowania powierzchni i sposobów oceny podłoży, 

- wymagań dotyczących wykonania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz 

ich odbiorów. 

 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 

 

1.5      Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże - powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono izolację przeciwwodną. 

Izolacja przeciwwodna - powłoka(-i) ochronna (-e) mająca na celu ochronę obiektów 

budowlanych przed działaniem na nie wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne (wody 

naporowej)   

Grubość powłoki - grubość powłoki nałożonej na podłoże. 

Nominalna grubość powłoki - grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu 

izolacji przeciwwodnej, zapewniającej wymaganą trwałość. 

Trwałość systemu izolacji przeciwwodnej - oczekiwany czas działania ochronnego systemu 

izolacji do pierwszej większej renowacji. 

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

Dokumentację robót przeciwwodnych stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) dla przedmiotu zamówienia, dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                  (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
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- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami      z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  art. 3, pkt 14 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 290). 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów: 

Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem   CE co oznacza, że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 

zharmonizowaną  normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   Norm,   z 

europejską   aprobatą  techniczną   lub   krajową   specyfikacją  techniczną   państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie   znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   Komisję 

     Europejską albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.3 Materiały przyjęte do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych: 

Przyjęto środki izolacyjne – taśmy uszczelniające, papy termozgrzewalne.  
 

2.4 Warunki przyjęcia materiałów do zabezpieczeń przeciwwodnych na budowę: 

Materiały przeciwwodne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa  handlowa  oraz  symbol 

handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(Polską Normą lub aprobatą techniczną), 

- producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do    obrotu    i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub 

firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 

- środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 

preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 póz. 84 z późn. zmianami), 

posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.  3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 

substancji  niebezpiecznej  i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, póz. 1171), 

- opakowania wyrobów izolacyjnych zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają 

wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003 r. w 
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sprawie    oznakowania    opakowań    substancji    niebezpiecznych    i    preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, póz. 1679, z późn. zmianami), 

- są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres zastosowania powinien się kończyć 

przed zakończeniem gwarancji wyrobu). 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeń przeciwwodnych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

2.5 Warunki przechowywania materiałów do zabezpieczeń przeciwwodnych 

Materiały do zabezpieczeń przeciwwodnych należy składować na budowie w oryginalnych, 

szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

działaniem czynników atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od 

źródeł ognia i ciepła. 

Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte 

później, jeżeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta. Częściowo zużyte 

opakowania powinny być wyraźnie oznakowane. 

3.   SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV    

      45000000-7, pkt 3. 

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych: 

- pędzle i wałki, 

- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 

- drabiny i rusztowania. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 

stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwwodnych. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania ogólne" Kod   

      CPV45000000-7pkt 4. 

4.2 Transport materiałów do izolacji przeciwwodnych 

      Transport materiałów do izolacji przeciwwodnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych 

ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 

rozładunku urządzeń mechanicznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV    

      45000000-7, pkt 5. 

5.2 Badania przed przystąpieniem do wykonania izolacji przeciwwodnych  

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzić kontrolę i 

odbiór prefabrykowanych elementów konstrukcji od dostawcy oraz badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

5.3 Wymagania dotyczące przygotowania podłoży 

Przygotowanie podłoża betonowego polega na: 

• Usunięciu zniszczonych powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 
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zanieczyszczeń (smarów, sadzy itp.), 

• Usunięciu słabo związanych warstw betonu, mleczka cementowego, pyłu, wody, 

• Usunięciu osadów chlorków i siarczanów lub ich wypłukaniu z miejsc niedostępnych dla 

urządzeń mechanicznych (np. ze szczelin dylatacyjnych), 

•  Usunięciu substancji mogących mieć negatywny wpływ na połączenie   

       nakładanych materiałów z betonem lub na korozję betonu bądź stali   

       zbrojeniowej. 

W zależności od potrzeb stosować poniższe metody przygotowania powierzchni betonowych: 

•  metody mechaniczne (zalecane dla materiałów wymagających suchego podłoża): 

- odkucie uszkodzonego betonu przy pomocy przecinaków, młotków 

pneumatycznych (lekkich i ciężkich), szlifierek, pistoletów igłowych, 

- usunięcie mleczka cementowego i zanieczyszczeń przez szczotkowanie lub 

strumieniowanie ścierne tj. piaskowanie śrutowanie, 

- odkucie otuliny betonowej wzdłuż skorodowanych prętów zbrojenia i 

oczyszczenie ich z rdzy, 

• metody hydrauliczne (zalecane dla materiałów wymagających mokrego podłoża): 

- czyszczenie czystą wodą pod ciśnieniem ok.60-120 Mpa, 

- czyszczenie wodą pod ciśnieniem 6-15 Mpa z dodatkiem ścierniwa, np. piasku 

• metoda termiczna (czyszczenie z olejów, smarów, i materiałów bitumicznych): 

- opalanie acetylenowo-tlenowe, 

W metodzie tej konieczne jest końcowe oczyszczenie opalonych powierzchni 

metodami mechanicznymi lub hydraulicznymi. Zabronione jest stosowanie tej 

metody, jeżeli w strefie przypowierzchniowej występuje zbrojenie. 

• metoda chemiczna : 

- zmywanie powierzchni betonowych roztworem kwasu solnego lub fosforowego 

albo środkami neutralizującymi sole, 

Po oczyszczeniu chemicznym konieczne jest dokładne zmycie powierzchni 

wodą.  

Końcowe odpylenie, bezpośrednio przed nakładaniem materiałów naprawczych i powłok 

ochronnych obejmuje alternatywnie: 

- odkurzanie, 

- zdmuchiwanie sprężonym powietrzem, lub parą wodną, 

- mycie wodą zimną lub gorącą.  

5.4  Wymagania ogólne dotyczące układania  izolacji wodochronnych  

1.  Roboty izolacyjne powinny być prowadzone w warunkach gwarantujących  

     skuteczność założonej izolacji, a mianowicie: 

• po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 

• po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, 

• podczas suchej pogody, w temperaturze powyżej  - 5°C 

• po sprawdzeniu jakości materiałów izolacyjnych i przygotowania fachowego pracowników 

wykonujących izolację. 

2. Powierzchnia podłoża pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa  (bez 

wgłębień, wypukłości i pęknięć) i czysta. 

Zaprawa lub beton podłoża powinny być związane i o dostatecznej wytrzymałości na ściskanie  

(warstwa  zaprawy  co najmniej  marki  80 kG/cm*,' beton najmniej  Rtu==140  kG/cm8.  Naroża  
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powierzchni  izolowanych  powinny  być : zaokrąglone promieniem 3—5 cm lub sfazowane pod 

kątem 45° na szerokości i wysokości po 5 cm od krawędzi naroża. 

3. Przy stosowaniu środków  toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych  (np. 

    tworów asfaltowych, klejów rozpuszczalnikowych itp.) powinny być ściśle 

    przestrzegane przepisy przeciwpożarowe i bhp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV   

      45000000-7,  pkt 6 

6.2 Wymagane właściwości powłok ochronnych: 

• Wodoszczelność  

• Paroprzepuszczalność 

• Wysoka odporność na działanie mrozu  

• Wysoka przyczepność do podłoża  

• Zdolność przekrywania propagujących zarysowań (powłoka elastyczna) 

Izolacja wodochronna dowolnego typu  powinna  być  szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do 

podłoża, jak również prawidłowo do niego dociśnięta w sposób trwały. Izolacja nie może być 

narażona na działanie sił ścinających.  

Niedopuszczalne jest występowanie na powierzchni izolacji pęcherzy, fałd, dziur, złuszczeń i 

innych uszkodzeń. Miejsca nie odpowiadające wymaganiom powinny być naprawione (tj. wyprawa 

skuta i nałożona nowa). 

Wyprawy szczelne mogą być poddane ciśnieniu hydrostatycznemu po uzyskaniu przez nie 

wymaganej wytrzymałości wg wytycznych producenta. 

Miejsca przenikania wszelkich przewodów instalacyjnych przez warstwy izolacyjne powinny być 

uszczelnione w sposób zapobiegający przeciekom wody między tymi przewodami a izolacją 

obiektu (kołnierze dociskowe). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV  

       45000000-7, pkt 7 

Jednostką obmiaru robót przeciwkorozyjnych jest 1 tona konstrukcji, a zasady obmiaru 

zgodne z zasadami podanymi w założeniach szczegółowych do rozdziału 09 i założeniach 

ogólnych KNNR nr 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne" Kod CPV45000000-  

      7,pkt 8. 

8.2  Odbiór izolacji wodochronnych międzyfazowy 

1.Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 

a) po dostarczeniu na budowę materiałów  

b) po przygotowaniu podłoża pod izolację  

c) po wykonaniu każdej warstwy w izolacjach wielowarstwowych 

d) podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

e) odbiór materiałów i wyrobów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 

materiałów z projektem i obowiązującymi normami.  

2.Odbiór, przeprowadzany po przygotowaniu podłoża pod izolację powinien obejmować:  

a) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i suchości podłoża (wykrywa 

nie nierówności, pęknięć i uszkodzeń podłoża. braku zaokrągleń, w narożach, 
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braku  prawidłowego  uszczelnienia  miejsc  przebicia  izolacji  innymi  elementami), 

b) sprawdzenie spadków podłoża i wszelkich kanalików, rozmieszczenia i 

 przekrojów tych kanalików oraz urządzeń odpływowych, 

c)sprawdzenie na podstawie atestów rodzajów i jakości materiałów, przeznaczonych do 

wykonania izolacji oraz zgodności ich z wymaganiami projektu i odpowiednich norm 

państwowych. 

3. Odbiór, przeprowadzany po-wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej obejmuje: 

sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

a) sprawdzenie dokładności obrobienia  naroży,  miejsc  przebicia   izolacji   przez 

przewody i inne elementy oraz wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki, 

b) wykrywanie wszelkich uszkodzeń mechanicznych warstwy izolacyjnej, pęcherzy, prześwitów, 

braku sklejenia warstw itp. 

4. Przy sprawdzeniu  uszczelnienia   dylatacji  należy  zwrócić   uwagę  aby   wkładki dylatacyjne 

były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości  szczeliny, a w 

dylatacjach krzyżujących się, aby były ściśle ze sobą połączone  (bez możliwości rozerwania 

lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

8.3 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

b) występowania ewentualnych mechanicznych uszkodzeń izolacji, 

c) w zbiornikach i kanałach — szczelności izolacji po  napełnieniu ich wodą  do 

projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godzin, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  podano w ST „Wymagania ogólne"    

 Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 

3) Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

Zabezpieczenia izolacje.Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

• Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 

 


