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Kod CPV

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

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

ziemne

45232423-3 Przepompownie ścieków

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

robót  polegających  na  budowie  biologicznej  oczyszczalni  ścieków  oraz  roboty  związane   z

budową instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, z budową instalacji wewnętrznej kanalizacji

sanitarnej,  posadowienie przepompowni ścieków surowych wraz z instalacją przewodu tłocznego

ścieków  surowych,  posadowienie  studni  tworzywa  sztucznego,  posadowieni  studni  betonowej,

odprowadzenie  ścieków  oczyszczonych  do  istniejącego  stawu.  Do  przedmiotu  specyfikacji

technicznej  zaliczać się będzie także wykonanie nasypu zgodnie z  częścią  rysunkową projektu.

Należy  posadowić  separator  tłuszczów  oraz  doprowadzić  instalacje  elektryczną  do  zbiornika

oczyszczalni  ścieków  oraz  do  przepompowni  ścieków  surowych.  Teren  budowy  po  robotach

doprowadzić do stanu nie gorszego od tego w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót. 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Aleksandrów Kujawski będzie działajać na

zasadzie fluidalnego złoża biologicznego, ścieki oczyszczone zostaną odprowadzone grawitacyjnie

do rowu. 



Wykaz posesji na których zostanie przeprowadzona ww. inwestycja dołączony jest do dokumentacji

projektowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych

a) Oczyszczalnia ścieków

- dostawa i montaż zbiornika i wyposażenia biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do

30 m³/d (150 RLM)  według wytycznych producenta,

-  wykonanie podbudowy z betonu według wytycznych producenta,

-  rozruch mechaniczno- biologiczny oczyszczalni ścieków.

b) Kanalizacja sanitarna zewnętrzna

- dostawa i montaż studzienki rozprężnej fi 600 PVC,

- dostawa i montaż studzienki rewizyjnej fi 600 PVC,

- dostawa i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm, PVC 160 mm oraz przewodów

tłocznych fi 63 mm PE,

- dostawa oraz montaż studni betonowej 1200.

c) Przepompownia ścieków surowych

- dostawa oraz montaż przepompowni ścieków surowych  według wytycznych producenta,

- wykonanie podbudowy z betonu według wytycznych producenta.

d) Separator tłuszczów

- dostawa oraz montaż separatora tłuszczów  według wytycznych producenta.



e) Odprowadzenie ścieków oczyszczonych

-  dostawa oraz montaż prefabrykowanych elementów w tym prefabrykowany wylot drenu oraz 

prefabrykowane korytka odwadniające,

- wykonanie umocnienia ścian korytek odwodniających,

- dostawa i montaż zasuwy burzowej.

f) Nasyp

- nasyp należy wykonac zgodnie z częścią rysunkową projektu.

g) Kanalizacja sanitarna wewnętrzna 

- dostawa oraz montaż przewodów kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm, 110 mm, 75 mm wraz z 

kształtkami PVC 160 mm, 110 mm. 75 mm,

- skucie istniejących płytek ceramicznych,

- skucie posadzki betonowej,

- wykonanie wylewki betonowej,

- ułożenie płytek ceramicznych,

- przebicie przez ścianę- poprowadzenie przewodu instalacji kanalizacji sanitarej w rurze osłonowej

PVC 250 mm.

h) Instalacja elektryczna.

- dostawa i montaż kabli elektrycznych  YKY 5x4, YKY 3x2,5,  YKY 5x4,

- montaż osprzętu elektrycznego i sterowniczego,

- badania i pomiary instalacji elektrycznej.

i) Prace demontażowe

- demontaż istniejącej studni betonowej

j) Odwodnienie wykopu

- instalacja igłofiltrów z doborem obsypki, 
-  wykonanie  instalacji  doprowadzającej  energię  elektryczną  do  pomp  do  odwodnienia  -
pompowanie pomiarowe, oczyszczające i odwadniające



-  ułożenie  rurociągów  do  odprowadzenia  wód  z  odwodnianych  wykopów  do  studzienek  z
osadnikiem i skrzynią pomiarową 
-  po  zakończeni  prac  odwodnieniowych  demontaż  instalacji  igłofiltrów,  rurociągów
odprowadzających, studzienek, instalacji elektrycznych  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

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

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  warunkach  szczególnych  przekaże  Wykonawcy  Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

– projekt budowlany,
– projekt wykonawczy,
– plan BIOZ,
– projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków,
– oryginał mapy do celów projektowych,
– plansza zbiorcza sieci i uzbrojenia terenu zaopiniowaną w ZUDP,
– operat wodno-prawny,
– kosztorys i przedmiar robót.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub

poprawek.  W przypadku rozbieżności  opis  wymiarów waż mniejszy jest  od odczytów ze  skali

rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową i ST.



Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów

i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST

i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne

środki  niezbędne do ochrony robót.  Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega  odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót

Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,

będzie miał szczególny wzgląd na:



l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

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

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu

Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem

przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie

przepisy,  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych

organów administracji państwowej.



 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich

użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie

Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie

przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i

zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane

przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Pojazdy i ładunki

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony

fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał

za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera

Budowy.



1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania

potwierdzenia zakończenia przez inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach.



Określenia podstawowe

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i

ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy w Rejestrze  Obmiarów podlegają  potwierdzeniu

przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie

pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem

budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich

wykonania

Budynek  ― obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą

przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach wyposażony w instalacje i urządzenia

techniczne.

Budowa  ― wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.



Aprobata techniczna  ― jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzający

jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Przyłącze  kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację

kanalizacyjną  w  nieruchomości  odbiorcy  usług  z  siecią  kanalizacyjną,  za  pierwszą  studzienką,

licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomości.

Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego,

służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną

odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków.

Przyłącze  wodociągowe  —  odcinek  przewodu łączącego  sieć wodociągową z  wewnętrzną

instalacją wodociągową  w  nieruchomości  odbiorcy  usług  wraz  z  zaworem  za  wodomierzem

głównym.

Sieć  — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,  którymi

dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa,

zakładu wodociągowo–kanalizacyjnego.

Ścieki — wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego

wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca

2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),

c)wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni

zanieczyszczonych,  w tym z centrów miast,  terenów przemysłowych i  składowych,  baz

transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni.

Ścieki bytowe  — ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i

terenów  usługowych,  powstające  w  szczególności  w  wyniku  ludzkiego  metabolizmu  oraz

funkcjonowania gospodarstw domowych.



Ścieki  komunalne  — ścieki  bytowe  lub  mieszanina ścieków  bytowych  ze ściekami

przemysłowymi, lub mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina ścieków

bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi,

Ścieki przemysłowe — ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność

gospodarczą, niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do

wprowadzania  ścieków do wód lub  do ziemi  oraz  urządzenia  podczyszczające  i  oczyszczające

ścieki oraz przepompownie ścieków.

Urządzenie  pomiarowe  —  przyrząd  pomiarowy  mierzący  ilość odprowadzanych ścieków,

znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

Urządzenia wodociągowe  — ujęcia  wód powierzchniowych i  podziemnych, studnie publiczne,

urządzenia  służące  do  magazynowania  i  uzdatniania  wód,  sieci  wodociągowe,  urządzenia

regulujące ciśnienie wody,

Właściciel — także posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty.

Woda  przeznaczona  do  spożycia  przez  ludzi  —  woda  przeznaczona  do  picia,  gotowania,

przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz każdą wodę

używaną do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, a także na potrzeby

basenów kąpielowych i pływalni.

Wodomierz  główny  — przyrząd  pomiarowy mierzący ilość pobranej  wody,  znajdujący  się na

każdym przyłączu wodociągowym.

Przyłącz  elektryczny  zalicznikowy  ― odcinek  przewodu  elektrycznego  nadziemnego  lub

podziemnego łączący licznik elektryczny z instalacją elektryczną w obiekcie budowlanym.

Droga  dojazdowa  ― droga  publiczna  lub  prywatna łącząca  drogę publiczną z  posesją np.

oczyszczalnią.

Kanał ― liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.



Kanalizacja sanitarna  ― kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego

część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).

Kolektor sanitarny ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z

gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

Długość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora.

Kolektor główny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy  ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów

bocznych.

Separator tłuszczu- jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania tłuszczów ze ścieków, które nie

powinny dostać się do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Kolektor grawitacyjny ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu 

ścieków. Kolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu 

ścieków.

Kolektor  boczny  ― kanał przeznaczony  do  odbioru ścieków  z  gospodarstw  domowych i

doprowadzenia ich do kolektora głównego.

Oczyszczalnia ścieków ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków

Studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna)  ― obiekt  na  kanale  nieprzełazowym

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka  przelotowa kanalizacyjna  ― obiekt  zlokalizowany na  załamaniach  osi  kanału w

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Kineta  ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone do przepływu

ścieków.

Płyta przykrycia studzienki lub komory  ― płyta przykrywająca komorę roboczą żeliwna lub

żelbetowa.



Pompownia  sieciowa  ― obiekt  budowlany  przeznaczony  do  przepompowywania ścieków z

poziomu niższego na wyższy.

Wyposażenie pompowni  ― zespoły pompowe,  instalacje  i  pomocnicze  urządzenia  techniczne,

przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

Droga  tymczasowa  (montażowa)  ― droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po

jego zakończeniu.

Dziennik Budowy ― opatrzony pieczęcią Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, z

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania

zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

Kierownik  Budowy  ― osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiarów ― akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami

s łużący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,

szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów  podlegają

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium  ― laboratoriFum badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  ― wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd  tymczasowy  ― droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.



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.

Podłoże ― grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją od głębokości przemarzania.

Inspektor Nadzoru ― osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości

wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu.

Projektant ― uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane ― kompleksowa realizacja nowego obiektu.

Przeszkoda naturalna  ― element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna ― dzieło ludzkie, stanowią ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp.

Przetargowa Dokumentacja  Projektowa  ― część Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Rekultywacja  ― Roboty mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia ― warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu

Chodnik  ― wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robót ― wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej

ich wykonania.



Zadanie  budowlane ―  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  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 kanalizacji lub jej elementu.

Igłofiltr – Obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 10 m i

średnicy do 100 mm. W dolnej części igłofiltru znajduje się filtr zakończony stożkowatym ostrzem,

pozwalającym zagłębiać  go  metodą  wpłukiwania  lub  wbijania.  Na  odcinku  filtra  powinna  być

wykonana obsypka ze żwirów filtracyjnych.  

Instalacja  igłofiltrów –  zestaw  igłofiltrów  wprowadzonych  w  grunt,  połączonych  wspólnym

przewodem z pompą ssąco-próżniową do odwadniania wykopów budowlanych. . 

Promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody gruntowej

do miejsca, w którym to obniżenie zanika..

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez Inżyniera.  Zatwierdzenie

partii  (części)  materiałów z danego źródła nie  oznacza automatycznie,  że wszelkie  materiały z

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

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  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed

rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych

oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inżynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach

uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez

Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy

na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla  których zostały zakupione to koszt  tych

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajduj ą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektową lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o

swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie



dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. Zmianę materiału

musi zaakceptować projektant.

2.6. Zastosowane materiały

2.6.1. Przewody do kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej  Ø 200 mm PVC SN8,  Ø 160 mm 

Ø 250 mm ( rura osłonowa )  PVC SN 8.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się: - rury kielichowe z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu wg PN-EN 1329-1:2014-03

łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza dostawca, - w terenie gdzie istnieje możliwość ruchu

kołowego  zastosować  należy  rury osłonowe stalowe  lub  PVC SN12 o  średnicach  zgodnych  z

opisami w części graficznej. - kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg. PN-EN 1329-1:2014-03,

piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004.

2.6.2. Przewody tłoczne  Ø PE 63 mm SDR 11 PN 16 

Rury do kanalizacji ciśnieniowej w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek powinny być odmiennie

barwione niż rury wodociągowe ( kolor czarny, zielony – w zależności od średnicy ). Norma PN-

EN-1671 zaleca  wykonanie  system połączeń  zapewniających  gładką,  wewnętrzną  powierzchnię

ułatwiającą  przepływ.  Stąd  zalecane  połączenie  rur  za  pomocą  złączek  zaciskowych  lub

elektrooporowych.  Przy  zgrzewaniu  doczołowym tworzy się  wewnątrz  wylewka  tworzywa,  na

której będą się zbierać zanieczyszczenia – sposób niezalecany. 

2.6.3. Studzienka rewizyjna z tworzyw sztucznych  Ø 600 mm PVC oraz

 oraz studzienka rozprężna Ø 600 mm PVC  z pokrywami żeliwnym klasy A15.

Kinety powinny być wyposażone w dno płaskie. Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o 

sztywności min SN 2

Studzienka  rewizyjna  odpowiedzialna  jest  za  połączenie  strumieni  ścieków  z  budynków  i

skierowanie  ich  do  oczyszczalni,  lokalizowana  jest  przy  zmianie  kierunku  przepływu  ścieków.

Wloty  studni  (kinety)  umożliwiają  bezpośrednie  podłączenie  do  nich  rur  kanalizacyjnych

eliminując  tym  samym  konieczność  stosowania  kształtek  przejściowych.  Studnia  rewizyjna

powinna  być  usytuowany  w  miejscu  nie  narażonym  na  obciążenia  tj.  droga  przejazdowa  itp.

Pokrywa studzienki winna być widoczna na powierzchni gruntu. 



Studzienki  rozprężne  należy  stosować  w  przypadku  pompowania  ścieków  surowych,  służą  do

wytłumienia  energii  wypływu  ścieków z  rurociągu  tłocznego.  Należy  wykonać  je  z  tworzywa

sztucznego.  Studzienki  należy  wyposażyć  w deflektor  z  blachy kwasoodpornej,  zwieńczenie  –

analogicznie do studzienek rewizyjnych. Studzienki winny posiadać aprobatę techniczną.

2.6.4.  Oczyszczalnia  ścieków  (150  RLM)  przepływ  do  30  m³/d-  zbudowana  jest  z

monolitycznego  zbiornika  wykonanego  z  GRP  –  żywicy  poliestrowej  wzmacnianej  włóknem

szklanym. Oczyszczalnia pracuje w technologii obrotowego złoża tarczowego.

Ścieki surowe wpływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja

zawiesiny.  Cząstki  lżejsze  wypływają  na  powierzchnię,  cięższe  opadają  na  dno  tworząc  osad.

Pozbawiony  frakcji  stałej,  ale  biologicznie  nieoczyszczony  ściek,  wpływa  do  pierwszej  strefy

biologicznej  .  Tu, na powoli  obracających się tarczach narasta biomasa,  która żyjąc konsumuje

związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest dawkowany do drugiej  strefy

biologicznej  ,  gdzie następuje jego doczyszczenie.  Obumierająca błona biologiczna opadająca z

tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika.

2.6.5. Wentylacja wysoka 

Niezależnie  od  odpowietrzenia  pionów  kanalizacji  sanitarnej  wewnętrznej  należy  wykonać

odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wentylacji

wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co najmniej 60

cm powyżej  górnej  krawędzi  okien.  Odpowietrzenie  wykonać  z  rur  PCV110  mm.  Zastosować

końcówkę wywiewną. 

2.6.6. Przepompownia ścieków surowych-  Ø 1200

Przepompownia ścieków surowych wykonana z polimerobetonu, średnica 1200 mm. Właz żeliwny

typu A15. Przepompownia na ścieki surowe powinna być wyposażona w pompy przeznaczone do

ścieków surowych zatapialną z pływakiem: 

- wysokość podnoszenia 10,00 m; 

- wydajność 16/10 m3 /h, 

- moc silnika 1,10 kW; -max.

- obroty pompy 3000 obr/min

- napięcie 400V.



Wymagane parametry pompy:

 - wysokość podnoszenia 4,16 m; 

- wydajność 7,20 m3 /h, 

Przewód tłoczny PE wyprowadzony z przepompowni należy układać ze spadkiem zwrotnym na

przepompownię nie mniejszym niż 0,03%. 

2.6.7. Studnie z kręgów betonowych

W  studni  betonowej  należy  zamontować  przepływomierz  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.

Studnie betonową należy posadowić na wcześniejszym przygotowanym podłożu. Na całość studni

składać się będą kręgi betonowe oraz pokrywa studzienna z włazem żeliwnym klasy A15. Przejścia

przewodów z PVC przez studnie powinny być prowadzone w przejściach szczelnych.

2.6.8. Materiały na podsypkę

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być drobno lub średnioziarnisty. Grubość podsypki

powinna wynosić od 0,15 do 0,20 m. 

2.6.9. Materiały na podsypkę cementowo- piaskową

cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 - piasek - należy stosować

drobny,  ostry  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-EN  13139:2003.  Kruszywa  do  zapraw.

Piasek do zapraw budowlanych, - woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-

EN 1008:2004 Woda do betonu.

2.6.10. Materiały na obsypkę

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją

materiałem  identycznym  co  podsypkę.  Wymagany  stopień  zagęszczenia  wg.  Odnośnych

normatywów. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem,

może ona być wykonana gruntem rodzimym. 



2.6.11. Materiały prefabrykowane

Do materiałów objętym projektem zaliczają się korytka odwodniające oraz wylot drenu. Elementy

prefabrykowane powinny być zgodne z parametrami technicznymi betonu oraz posiadać aprobaty

techniczne.

2.6.12.  Materiały do wykonania kamiennego wylotu 

Kamień przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiadać normom

PN-EN 12670:2002, i PN-B-11210.

2.6.13. Przewody oraz kształtki do kanalizacji wewnętrznej grawitacyjnej  Ø 160 mm,  Ø 110

mm,   Ø 75 mm

Producenci  rur  powinni  legitymować  się  własnym  świadectwem  wewnętrznej  kontroli  jakości

wytwarzania  np.  certyfikat  ISO.  Systemy  uszczelniające  powinny  gwarantować  zachowanie

szczelności kanałów. Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej jak rury i

pochodzić od tego samego producenta.  Każda zmiana kierunku na przewodach układanych pod

posadzką - poziomych powinna być wykonywana przy pomocy kolana o maksymalnym kącie 45.

 

2.6.14 Beton B-15, B-20

Stosować mieszanki  betonowe jako gotowy wyrób.  Mieszanka betonowa składa się  ze  spoiwa,

piasku, żwiru, i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru oraz dodatków i domieszek.

Podstawowym składnikiem betonu  decydującym o  jego  wytrzymałości  jest  cement.  Głównymi

składnikami cementu są: alit, belit, braunmileryt oraz glinian trójwapniowy. 



2.6.15 Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne 30x30cm – gres techniczny 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5),

- odporność na plamienie (klasa min. 4),

- nasiąkliwość wodna E – 10%,

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 ,

2.6.16 Płytki ceramiczne ścienne 30x30 cm

 -glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

-  wytrzymałość  na  zginanie  nie  mniejsza  niż  10,0  MPa  -  odporność  szkliwa  na  pęknięcia

włoskowate nie mniej niż 160 st C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.6.17. Klej do płytek

Klej do płytek 

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się

dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)

- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 12004 C1T 

- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 



2.6.18. Fuga elastyczna 

Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna

z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

2.6.19. Kable do instalacji elektrycznej 

Przewód zasilający YKY5x4 do złącza oczyszczalni

Przewód zasilający YKY5x2,4 do złącza przepompowni 

Szafa przyłączeniowa 

bednarka stalowa typ Fe/Zn 20 x 4 mm. 

2.6.20. Separator tłuszczów

Jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania tłuszczów ze ścieków, które nie powinny dostać się

do sieci kanalizacji sanitarnej. Przepływ nominalny do 4 l/s. Średnica 1,2 m. Objętość zbiornika 

2,2 m³. Max objętość tłuszczu 500 l. 

3. Sprzęt

3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do

robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie

gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 



Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie może być zmieniany bez jego

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robot ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny)

do wykonania robot ziemnych i wykończeniowych:

- koparkę podsiębierną do 0,60 m3- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM

- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa

- koparko – ładowarkę 

3.2.1 Sprzęt do robot montażowych

- samochód dostawczy do 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 5 t

- żuraw samochodowy do 5 t

- samochód samowyładowczy

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii i warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki



transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą

być dopuszczone przez inżyniera, 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 terenu budowy.

4.2. Rury

Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące wymagania:

 podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać;

 podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane pasami nośnymi, nie używać lin

stalowych;

 transport  rur  nie  pakietowanych  w  samochodzie  powinien  odbywać  się  przy  równym

ułożeniu rur na podkładach drewnianych;

 kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.

Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być

zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian,

końcówkami – kielichami. Ilość warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać:

 dla średnicy 200 mm 4 warstwy

 dla średnicy 90, 110, 160 mm 5 warstw

4.3 Włazy kanałowe

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób

zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być

przewożone luzem.



4.4 Mieszanka betonowa

Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie

spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.5 Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

4.6 Kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport prefabrykatów

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być

wykonywane  przy  użyciu  urządzeń  zmechanizowanych  o  udźwigu  dostosowanym  do  masy

przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym

(zawiesiem).

4.8 Elementy studzienek

Transport elementów powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić

złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji wbudowania

na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu do przewozu

poziomego  prefabrykatów  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia  zabezpieczające  przed

możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.

Przy  transporcie  prefabrykatów  w  pozycji  pionowej,  elementy  powinny  być  układane  na

elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.



4.9. Kable zasilające oczyszczalnie ścieków oraz przepompownie ścieków

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.   

4.10. Płytki ceramiczne, klej, fuga ceramiczna

Materiały przewozić według zaleceń producenta.

4.11 Igłofiltry

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają negatywnie

na jakość wykonywanych robót i stwarzają techniczne możliwości do przewozu specjalistycznego

sprzętu  niezbędnego  do  realizacji  prac  odwodnieniowych.  Przewożone  materiały  powinny  być

zabezpieczone  przed  przemieszczeniem i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi

przez ich wytwórcę. 

5. Składowanie materiałów

5.1. Rury z PVC

Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub

wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem

się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować

w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu

rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur

powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle,

z wysunięciem kielichów poza końce rur. Podczas manipulowania, ładowania,

transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki ostrożności.

Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania

ładunku -W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem

promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu

przechowywania +30°C).



5.2. Elementy studzienek z PVC

Poszczegolne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane

folią. Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby nie spowodować

uszkodzeń ścian i kroćcow podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić

dostęp do poszczegolnych elementow studzienek. Składowane elementy studni nie

powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.

Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni C.

5.3. Rury z PE

Rury  polietylenowe  są  materiałem  o  stosunkowo  małej  wytrzymałości  mechanicznej  na

zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport i składowanie. Rury PE

dostarczane są w postaci zwojów lub prostych odcinków paletyzowanych w wiązki. Rury należy

składować  na  równym  podłożu.  Przy  załadunku  i  rozładunku  rur  dźwigiem  należy  stosować

zawiesia wykonane z lin miękkich-nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów. Rury mogą

być  składowane  na  wolnym  powietrzu  przez  okres  ok.  12miesięcy.  Jeżeli  przewiduje  się

składowanie  przez  dłuższy  okres  czasu,  to  korzystne  jest  zabezpieczenie  przed  wpływem

promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem. 

5.4 Elementy studzienek

Wyroby  należy  składować  na  powierzchni  wyrównanej  i  utwardzonej,  umożliwiającej

odprowadzenie wód deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania z

zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. Możliwe jest również składowanie

w pozycji pionowej.

5.5  Prefabrykaty

W czasie składowania prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp

od podłoża  min.  15  cm.  Składowanie,  transport  i  rozładunek elementów prefabrykowanych

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.

5.6. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający

je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



5.7. Cement

Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych.

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

5.8. Włazy studzienek

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

5.9. Kształtki PCW Kształtki i inne materiały (uszczelki, itp.) 

Powinny być składowane w sposób uporządkowany. Należy je przechowywać w kartonach. Należy

je chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania. 

5.10. Płytki ceramiczne, klej, fuga ceramiczna

Materiały składować według zaleceń producenta.

5.11. Kable elektryczne 

Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, kiedy będą wykorzystane,

były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i potrzebne

właściwości, a także, aby były dostępne dla inspektora nadzoru budowlanego. 



6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte

na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia

z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu

ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w

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

W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperów i ich rzędne przekaże inżynier.



6.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot -

wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się

obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie

ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt,

powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo składowany

na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób

uzgodniony z inżynierem.

6.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie

powinien być wykonany od razu do pełnej głębokości.

6.5. Roboty montażowe

6.5.1. Rury z PVC- rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w

projekcie. Poszczególne odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku

długości  rury  i  mocno  podbite  tak,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia  do  czasu  wykonania

uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z

SBR. Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury układać na podsypce piaskowej

gr.15 cm

oraz  w  obsypce  piaskowej  do  wysokości  10  cm  nad  wierzch  rury.  Przed  zakończeniem  dnia

roboczego  bądź  przed  zejściem z  budowy należy  zabezpieczyć  końce  ułożonego  kanału  przed

zamuleniem. Na 30 cm obsypce należy ułożyć taśmę identyfikacyjną. 



6.5.2.  Rury  z  PE-   przewody  należy  układać  na  warstwie  piasku  0,15  m  oraz  po  ułożeniu

przewodów należy wykonać obsypkę z  piasku minimum 0,15 m powyżej  góry przewodu. Nad

rurociągiem ok. 0,4 m ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową. Na 30 cm obsypce należy

ułożyć taśmę identyfikacyjną. 

6.5.3.  Rury PVC wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i zaznaczyć ją na

posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. Rurę należy dokładnie

oczyścić, jeżeli jest przycinana na placu budowy a potem wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie

wykonywać piłą o drobnych zębach. Należy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć należy

korzystać ze skrzynki uciosowej  lub owinąć rurę kartką papieru.  Przed wykonaniem połączenia

przecięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika.

Nie należy przycinać kształtek. 

6.5.4. Oczyszczalnia ścieków- montaż zgodny z zaleceniami producenta.

6.5.5. Przepompownia ścieków surowych- montaż zgodny z zaleceniami producenta.

6.5.6. Separator tłuszczów- montaż zgodny z zaleceniami producenta.

6.5.7. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych

Prefabrykowane  elementy  odprowadzające  ścieki  oczyszczone  powinny  zostać  ułożone  na

wcześniejszym przygotowanym podłożu. Korytka odwadniające betonowe o wymiarach 50 x 50 x

15 cm oraz wylot drenu ułożyć na długości 20,0 m na warstwach:

-  podsypce  cementowo-  piaskowej  w proporcjach  1:4  zagęszczonej  o  grubości  10  cm.  Stopień

zagęszczenia  Is  ≥  1,0.  Elementy  prefabrykowane  należy  układać  z  zachowaniem  spadku

podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Połączenia między korytkami

należy bezwzględnie wyspoinować. Podbudowa pod korytka winna posiadać odpowiedni stopień

zagęszczenie i być zgodna z wymaganiami norm dla tego typu obiektów. W miejscu dolotu korytek

do  rowu  należy  wykonać  narzut  kamienny  w  betonie.  Umocnienie  ścian  wykonać  zgodnie  z

dokumentacją projektową. 



6.5.8.  Studnie  z  tworzyw  sztucznych-  studzienki  należy  posadowić  na  warstwie  piasku

zagęszczonego o  minimalnej grubości 0,15 m. Studzienki należy zasypać równomiernie na całej

wysokości po obwodzie warstwami ok. 0,50 m zagęszczając i stabilizując grunt.

6.5.9. Studnie rozprężne

Studzienkę  wraz  z  wyposażeniem  wykonać  zgodnie  z  ST  oraz  w  sposób  umożliwiający

swobodny i skuteczny odpływ ścieków do rurociągu grawitacyjnego. Rozwiązanie wykonania

należy uzgodnić z Inżynierem i Zamawiającym.

6.5.10. Studnie z kręgów betonowych

Wymagania dotyczące wykonania studni betonowych:


przed posadowieniem studni należy wykonać podłoże z chudego betonu C 8/10 grubości, co

najmniej 10 cm i o średnicy co najmniej 10 cm większej od średnicy studni,


pomiędzy  prefabrykowanymi  kręgami  studni  należy  stosować  gumowe  uszczelki,  do

montażu elementów należy użyć smaru poślizgowego,


przy  montażu  poszczególnych  elementów  studni  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na

dokładne  dosunięcie  elementów  prefabrykowanych  do  siebie  oraz  przestrzeganie

zaprojektowanych rzędnych posadowienia,


ściany zewnętrzne od strony gruntu zabezpieczyć izolacją poprzez dwukrotne malowanie

emulsją asfaltową rzadką i dwukrotne emulsją gęstą,


stopnie złazowe zamocować nad wylotem ze studni,

6.5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń

przewodów (węzeł z opaską)

II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń

Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze ścieżką

metalizowaną

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu



Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty,

bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem,

że nie zawiera kamieni.

Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości

l 0 cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków

obciążenia.

6.5.12.  Wytyczne budowy przepompowni ścieków surowych

Przed przystąpieniem do montażu przepompowni należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz 

jakość dostarczonych elementów, grubość podbudowy i stopień zagęszczenia. Zbiornik 

przepompowni posadowić na podsypce piaskowej i podbudowie betonowej.

Kominki odpowietrzające zbiornika przepompowni obetonować betonem C 12/15.

6.5.13. Wykonanie nasypu

Ogólne zasady wykonywania nasypów Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju

poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. W celu 

zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad:

 a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 

niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 

1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 

budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 



e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 

woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 

gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym 

nasyp.

 f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 

Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, 

wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności 

i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu 

podbudowy pomocniczej. 

6.5.14. Montaż instalacji elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy  istniejący bez zmiany mocy. Z istniejącej szafy rozdzielczej poprowadzić 

przewód zasilający YKY 5x4 do Złącza Oczyszczalni i kabel YKY 5x2,4 do  złącza 

przepompowni .   

Szafę przyłączeniową wyposażyć zgodnie ze schematem. Łącznie  z kablami   wyprowadzonymi do

przepompowni i oczyszczalni należy ułożyć odcinek bednarki stalowej typu Fe/Zn 20 x 4mm . 

dla wykonania uziemienia o wartości 5 om w punkcie rozdziału przewodów PE i N. 

Instalacja siły Doboru przekroi przewodów i kabli dokonano w oparciu o normę   PN-IEC 60364-5-

523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór  i montaż wyposażenia 

elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.”. Urządzenia elektryczne 

zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowo prądowymi lub wyłącznikami silnikowymi. Zakres 

nastawy wyłączników silnikowych będzie wynosić 1.1 · In zabezpieczanego silnika.  

Listwa kablowa i wytyczne układania kabli   

Kable należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 „Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. 

Projektowanie i budowa”.  Kabel w ziemi należy układać na głębokości 0.8 m na podsypce 

piaskowej grubości 10 cm. Z góry kable należy również przysypać warstwą piasku gr. 10 cm i po 

przysypaniu warstwą gruntu rodzimego o gr 10 cm  oznaczyć folią w kolorze  niebieskim do 

napięcia  W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybierać ręcznie gruz i kamienie. Na kablu 

należy założyć identyfikatory. Przed uruchomieniem obiektu wykonać próby pomontażowe 

urządzeń i układów  elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01,  BN-85/3081-01/02 i BN-

85/3081-01/03. 



Ochrona przeciwporażeniowa  

Zgodnie z WTP układ pracy sieci zasilającej TNC, sieci odbiorczej TNC - S. Rozszycie obwodu 

PEN na PE i N w szafie przyłączeniowej. Ponadto dla zachowania warunków ochrony podstawowej

zestaw przyłączowy  pomiarowy oraz szafka zasilająco sterownicza oczyszczalni ścieków 

wykonane są z materiałów nie przewodzących i posiadają II klasę ochronności . Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym – w przypadku pojawienia się napięcia na elementach 

połączonych z szafą zasilająco sterowniczą oczyszczalni – jest zapewniona przez wyłącznik 

różnicowoprądowy zainstalowany w szafie przyłączeniowej.     

6.5.15. Wykonanie wylewki betonowej oraz ułożenie płytek

Po wykonanych robotach wewnętrznych wykonawca jest zobowiązany doprowadzić stan 

pomieszczenia do stanu nie gorszego jaki był przed wykonaniem robót. Należy wykonać wylewkę 

betonową, posadzkę oraz ułożyć płytki ceramiczny.

Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym grubość 

posadzki klasę betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Podłoża 

powinny być suche, nośne, czyste i stabilne bez raków, pęknięć i ubytków. Roboty należy 

wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.  Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 

płytki. Kompozycje klejące określone są w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 

przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada

się na podłoże zgodnie z instrukcją producenta Do spoinowania płytek można przystąpić nie 

wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 

producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając 

zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę 

należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłe i ukośnie do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 



6.5.16. Przebicie przez ścianę oraz montaż rury osłonowej PVC

Zgodnie z częścią rysunkową należy wykonać przebicie przez ścianę. W wykonanym otworze 

zamontować rurę osłonową PVC 250 mm, w której poprowadzić przewód PVC 160 mm. Nadmiar 

wykonanego otworu należy wypełnić zaprawą cementową tak, aby rura osłonowa pozostała 

nieruchoma. 

6.5.17.  Roboty odwodnieniowe

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać instalację 

tymczasową odwodnieniową. Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie 

igłofiltrów do rurociągów zbiorczych, prace związane z instalacją agregatów pompowych, 

wykonanie rurociągów odprowadzających wodę, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci 

energetycznej lub z agregatów prądotwórczych, obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania, 

wykonanie pompowania próbnego. Roboty odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i dostosowane do postępu robót budowlanych po uzgodnieniu z 

Inżynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania wykopów należy rejestrować ilości wód 

odprowadzanych do odbiornika. Po zakończeniu prac na poszczególnych odcinkach realizacyjnych 

należy zdemontować instalacje igłofiltrów, agregaty pompowe i rurociągi. Inżynier Kontraktu 

potwierdzi ilość godzin pompowania przyjętą przy realizacji inwestycji Odwodnienie wykopów 

powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robót technologicznych i budowlanych. 

6.5.18. Rozruch i eksploatacja

Przed wysłaniem oczyszczalni z fabryki producent dokłada wszelkich starań, by wszystkie 

elementy

mechaniczne były poprawnie dopasowane, wyregulowane i nasmarowane. Jednak poźniejsze 

działania

podczas transportu i instalacji mogą spowodować przesunięcie elementów i konieczność 

ponownego

wyregulowania przed rozruchem. Instalator powinien dokładnie sprawdzić urządzenie przed

uruchomieniem.

Jeżeli rozważany jest samodzielny rozruch instalacji, należy postępować zgodnie z poniższymi 

wskazówkami,

jednak nie rozpoczynać rozruchu w razie wątpliwości. Należy upewnić się, że wszystkie

przepisy BHP są ściśle przestrzegane. Roboty elektryczne powinien wykonywać wykwalifikowany

elektryk.



• Podczas instalacji zbiornik należy wypełnić wodą (sprawdź czy jest wypełniony aż do rury 

wylotowej).

• Należy upewnić się, że zasilanie jest podłączone oraz czy wszystkie elementy elektryczne i 

przewodzące

są uziemione.

• Sprawdzić działanie wyłącznika rożnicowoprądowego zgodnie z instrukcjami producenta.

• Sprawdzić prąd roboczy sprężarki i porównać go ze znamionowym prądem podczas pełnego 

obciążenia.

Urządzenie

• Należy upewnić się, że urządzenie działa poprawnie i nie nosi śladów uszkodzeń lub złego 

spasowania

części.

• Sprawdzić, czy obieg wtórny przenosi ciecz z końcowego osadnika do osadnika pierwotnego.

• Upewnić się, że w złożu biologicznym powstają bąbelki i że wypełnienie porusza się.

• Upewnić się, że woda może bez przeszkód wpłynąć do oczyszczalni oraz z niej wypłynąć.

• Dopasować pokrywę włazu i zamknij ją.

• Jeżeli jakikolwiek element nie działa poprawnie, przeczytać część instrukcji poświęconej 

awariom.

Oczyszczalnia działa, jednak proces oczyszczania jest zależny od wzrostu naturalnie występujących

mikroorganizmow w strefie biologicznej. Czas ich powstawania zależy od temperatury otoczenia i

wynosi od sześciu do ośmiu tygodni zimą (krócej latem). Zwróć uwagę, że proces oczyszczania nie

będzie kompletny dopóki biomasa nie będzie w pełni rozwinięta. W tym czasie nie wprowadzaj do

oczyszczalni silnych środków czyszczących ani wybielaczy.

Proces  biologicznego  oczyszczania  ścieków  zastosowany  w  oczyszczalni  jest  procesem

samoregulującym

się niewymagającym specjalistycznej wiedzy, jednak należy zdawać sobie sprawę z następujących

kwestii:

• system wykorzystuje skupiska żywych naturalnie występujących mikroorganizmow (biomasa) do

rozkładania zanieczyszczeń w ściekach. Wiele środków chemicznych używanych w domu lub w 

pracy

może osłabiać lub zabijać te mikroorganizmy, szczególnie, jeżeli są wykorzystywane w 

nadmiernych

ilościach,



• uszkodzona biomasa zwykle odbudowuje się po jakimś czasie, jednak jednym z objawów jej 

uszkodzenia

jest nieprzyjemny zapach, dlatego unikanie uszkodzeń jest także w interesie użytkownika,

• dopuszczalne jest korzystanie z wszelkich domowych środków czyszczących, pod warunkiem, że 

są

one stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i w określonych przez niego stężeniach,

• do oczyszczalni jest podłączona nie tylko toaleta, trafia do niej również wszystko, co spłukujesz w

zlewie, w wannie, itp.

Uwaga!!!

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych 

parametrów

technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w projekcie

budowlanym.



7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości

techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– BHP,

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

–  system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

–  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

–  wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,



– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne  wymagania  co do zakresu  badań i  ich  częstotliwość są określone  w ST,  normach i

wytycznych. W przypadku gdy nie został y one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub

metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do



użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca.

7.3. 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.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez

Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .



7.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według  dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,

będzie oceniać zgodność materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie  wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli

wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

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

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:



– Polską Normą lub

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiada  ć  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa

łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym ,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły

i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone

data i podpisem wykonawcy i inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robot

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot

- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach



- uwagi i polecenia inżyniera

- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robot

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczące jakości materiałów

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się,

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich. przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżynier do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót.

2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

robot.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,

kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru

robot. Winny być udostępnione na każde życzenie inżyniera.

4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk 1-3, następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego

b) protokoły przekazania terenu

budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

d) protokoły odbioru

robót 

e) protokoły z narad i ustaleń

f) korespondencję na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy



Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje

konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

8.2 Kontrola, pomiary i badania

8.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez

inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża

z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i

studzienek.

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów

- badanie szczelności kanału i studzienek

- próba szczelności

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu



8.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami

aktualnych norm PN, PN-EN.

9. ODBIÓR ROBÓT

10.1. Ogólne zasady odbioru robot

9.1.1 Rodzaje odbiorów robot

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom

odbioru:

a) odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór r częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

9.1.2 odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu

robót.

Odbioru robot dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robot

ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.



9.1.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robot. Odbioru

częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje IN.

9.1.4. Odbiór ostateczny

9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem

na piśmie inżyniera. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robot i przyjęcia

dokumentów. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robot z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robot

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających

i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub robot uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną

wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

umowy.



9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty, chyba że umowa stanowi inaczej:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne

z ST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszących ( np. przełożenie

lini telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robot właścicielom urządzeń

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych

i robot uzupełniających wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robot".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne.



9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności

związane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową

i energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów

- przygotowanie podłoża

- roboty montażowe wykonania rurociągów

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaż rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robot

zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania tempa prac.

10. Zasady płatności.

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki

obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.

Cena  jednostkowa  w  pozycji  kosztorysu  ofertowego  uwzględniać  będzie  wszystkie  czynności,

wymagania i  badania składające się  na jej  wykonanie zgodnie z dokumentacją  projektową i  w

zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności:

– robociznę bezpośrednią,

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,

– roboty geologiczne,

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

–  koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników  zaplecza  i  laboratorium,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  terenu

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, ubezpieczenia, itp.

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

– 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.

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej

oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i  innych

świadczeń niezbędnych do realizacji  przedmiotu zamówienia.  Podstawą do obliczenia ceny

oferty jest dokumentacja projektowa i  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót

budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia

odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie

ofertowym  będą  miały  zastosowanie  przy  kalkulacji  zmian  rozwiązań  zamiennych,  robót

niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty.

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  warunkach  ogólnych  i  szczególnych  kontraktu

ponosi Wykonawca.
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