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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
sanitarnych i technologicznych związanych z realizacją:  

- sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej i przykanalików w ul. Partyzantów, Gradzany, Wandzin i Zadębie w m. 
Bychawa 

- przebudowy oczyszczalni ścieków w Bychawie, 

- spinki sieci wodociągowej w m. Romanów gm. Bychawa - Stacja podnoszenia ciśnienia 
Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci na terenach górniczych 

objętych odrębnymi przepisami. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

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. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST dotyczą zasad prowadzenia wszystkich robót związanych z wykonaniem sieci 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,  instalacji sanitarnych i technologicznych wykonywanych na terenie 
oczyszczalni i spinki sieci wodociągowej w m. Romanów - stacji podnoszenia ciśnienia. 

W zakres robót wchodzi: 
 wytyczenie trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików, kanałów  i rurociągów 

technologicznych, rozruch obiektów i urządzeń, inwentaryzacja powykonawcza  

 roboty ziemne (tymczasowe)  

 roboty demontażowe 

 roboty montażowe 

 montaż rurociągów: kanalizacji sanitarnej , przykanalików i kanałów technologicznych 

 montaż armatury 

 montaż obiektów i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków : 

 montaż obiektów i urządzeń technologicznych stacji podniesienia ciśnienia: 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyżej są: 

- wykopy,  
- umocnienia ścian wykopów,  

- odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
opadowych,  

- wykonanie podłoża,  

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
 

1.3.1. Zakres rzeczowy robót – sieci kanalizacji sanitarnej,  charakterystyka przedsięwzięcia  
-      Przykanaliki grawitacyjne rury PVC kl. S, SN 8, SDR 34 z wydłużonym kielichem Do 160 x 3,9 

mm, łączonych na uszczelki gumowe 
 ul. Grodzany                                                             L  =  101,0  m  

 ul. Partyzantów                                                                 L  =  113,6  m 

 ul. Wandzin i Zadębie                                                             L  =  365,7  m 

 

-      Rurociąg grawitacyjny – rury z polietylenu PE100 RC , SDR 17PE Do225x 13,4   

 ul.Grodzany                                                                            L  =     32,6  m 

przekładka istniejącego kanału od studni rozprężnej do istniejącej kanalizacji                                                                                  
 

 ul. Partyzantów                                                                    L  =     8,3  m 

- od studni rozprężnej do istniejącej kanalizacji w rejonie ul. M. Dąbrowskiej            
- w rejonie włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej          L  =   45,0  m      

 ul. Wandzin i Zadębie                                                            L  =   33,9  m      

 od studni rozprężnej do istniejącej kanalizacji                                                   
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-        Rurociągi tłoczne z polietylenu PE100 RC , SDR 17 

Do   50 x 3,0 mm SDR 17      długość:                         
 ul. Grodzany                                                                       L  =  841,40  m  

 ul. Partyzantów                                                                        L  =1178,50 m 

 ul. Wandzin i Zadębie                                                                L  =2726,50 m 

Do   63 x 3,8 mm SDR 17                  

 ul. Grodzany                                                                       L  =  551,40  m  

 ul. Partyzantów                                                                       L  = 1537,20  m 

 ul. Wandzin i Zadębie                                                                L  = 1423,90  m 

Do   75 x 4,5 mm SDR 17                               
 ul. Grodzany                                                                       L  =  789,00  m  

 ul. Partyzantów                                                                      L  =  173,00  m 

 ul. Wandzin i Zadębie                                                                L  =  397,00  m 

Do   90 x 5,4 mm SDR 17                               

 ul. Wandzin i Zadębie                                                                L  =  954,70  m 

Do  110 x 6,6 mm SDR 17                               
 ul. Wandzin i Zadębie                                                                L  =  310,90  m 

                                      

-      Studzienki rewizyjne  

Na przyłączach kanalizacyjnych ø160 zastosować studzienki rewizyjne systemowe z tworzywa o średnicy 
425 z kinetą z PP, rurą trzonową PVC karbowaną, rurą teleskopową i włazem żeliwnym D400                                                                                      

 ul. Grodzany                                                                       szt. 5 

 ul. Partyzantów                                                                      szt. 3 

 ul. Partyzantów na sieci grawitacyjnej                                       szt. 3 

 ul. Wandzin i Zadębie                                                                szt. 6 

 
-      Zespół napowietrzająco- odpowietrzający                                                     

 ul. Grodzany                                                                       szt. 5 

 ul. Partyzantów                                                                       szt. 2 

 ul. Wandzin i Zadębie                                                                szt. 3 

 
-      Armatura do płukania i odwodnienia sieci kanalizacyjnej 

Hydrant podziemny wolnoprzelotowy  z przyłączem kołnierzowym DN 80     

 ul. Grodzany                                                                       szt. 7 

 ul. Partyzantów                                                                      szt. 5 

 ul. Wandzin i Zadębie                                                                szt. 11 

 
-  Indywidualne pompownie ścieków :  

 ul. Grodzany                                                                       szt. 40 

 ul. Partyzantów                                                                      szt. 25 

 ul. Wandzin i Zadębie                                                                szt. 109 

 
1.3.2. Zakres rzeczowy robót – budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z układem 

przewodów wodociągowych wyposażonych w armaturę odcinającą i pomiar ilości tłoczonej wody,  

obejmuje :   
• Wykonanie nowej spinki sieci wodociągowej istniejącej sieci wodociągowej DN 100 zlokalizowanej 

na działce nr 232/2, 275/2 z siecią wodociągową DN 150 zlokalizowaną również na działce nr 275/2 
doprowadzającą wodę z terenu gminy Krzczonów,  

• Zabudowę na nowej spince sieci wodociągowej zbiornika retencyjnego współpracującego z 
zestawem hydroforowym, 

• Zabudowę na nowej spince sieci wodociągowej niezbędnej armatury odcinającej i pomiarowej, 

• Wykonanie płyty fundamentowej dla posadowienia kontenerowej stacji podniesienia ciśnienia 
wody, 

• Wykonanie kompletnej, kontenerowej stacji podniesienia ciśnienia wody (z zestawem 
hydroforowym, wyposażeniem w instalacje technologiczne, elektryczne, AKPiA, sanitarne [co i 

wentylacyjne], sygnalizacyjne. 
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1.3.3. Zakres rzeczowy robót – przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych - część 

technologiczna obejmuje : 
- budowę kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz z komorą odświeżania ścieków i 

dezodoryzacją odorów, 
- budowę osadnika wtórnego wraz z przebudową odprowadzenia ścieków oczyszczonych po osadnikach 

wtórnych, 

- przebudowę układu pomiarowego ścieków oczyszczonych. 
- wymiana mieszadeł w komorach oczyszczania 

- zabudowę instalacji pompy ciepła w przebudowanym pomieszczeniu magazynowym wapna na potrzeby 
podgrzewania osadu stabilizowanego w OKF-ach, w tym również zabudowę pompy ścieków 

oczyszczonych w komorze kontaktowej (przebudowa na zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych 
- budowa kontenerowej wymiennikowni ciepła technologicznego na potrzeby podgrzewania osadu 

stabilizowanego w OKF-ach  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami zawartymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 

Wodociągowych” , w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 

Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 

1.4. (Kod CPV 45000000-7).  
 

Sieć kanalizacyjna ściekowa – siec przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych z określonego obszaru zabudowanego. 

System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca 
utylizacji. 

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. 

Przyłącze wodociągowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w 

obiekcie. 
Rurociągi technologiczne –  rurociągi wykonane z różnych materiałów, służące do przesyłania nimi 

różnych rodzajów substancji (ścieków, osadów, sprężonego powietrza, polielektrolitu) grawitacyjnie lub 
ciśnieniowo. 

Przepustowość oczyszczalni ścieków – średniodobowy przepływ ścieków przez oczyszczalnię wyrażony 
m3/d. 

Stężenie ścieków surowych – stężenie wyrażone wartością [mg/l] dla poszczególnych parametrów 

wskaźników zanieczyszczenia w ściekach surowych. 
Stężenie ścieków oczyszczonych – stężenie wyrażone wartością [mg/l] dla poszczególnych parametrów 

wskaźników zanieczyszczenia w ściekach oczyszczonych. 
Ładunki zanieczyszczeń – wyrażone ilością zanieczyszczeń doprowadzanych lub odprowadzanych w kg/d 

dla poszczególnych wskaźników. 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) – zanieczyszczenie ścieków wyrażone jednostką BZT5 
przypadającą na jednego mieszkańca i dobę [BZT5 = 60mg/Md]. 

Zbiornik retencyjny – podziemny zbiornik (żelbetowy lub z tworzywa sztucznego) służący do czasowego 
magazynowania ścieków lub osadów. Pojemność zbiornika oraz czas okresowego magazynowania ścieków 

zależny jest od przyjętego procesu technologicznego.  
Punkt zlewny ścieków – miejsce zrzutu ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Wyposażone w 

przewód zakończony złączem strażackim do podłączenia rurociągu spustowego ścieków z wozów 

asenizacyjnych. 
Wentylacja grawitacyjna – jest to wentylacja wywołana różnicą temperatur powietrza wewnętrznego i 

zewnętrznego. 
Wentylacja mechaniczna – jest to wentylacja, w której wymiana powietrza następuje za pomocą 

urządzeń z napędem mechanicznym.  
Uzbrojenie przewodów  

– armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzająco-napowietrzające,  

– zespół odwadniająco - płuczący - hydrant podziemny wolnoprzelotowy zabudowany bezpośrednio  
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Pompownia ścieków (osadów) – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 

pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków lub osadu z poziomu 

niższego na wyższy. 
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 

monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin 

włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest 
z cegły. 

Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie 

kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 

Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy – szyb łączący komorę robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i 

wychodzenia obsługi. 
Rura RC z polietylenu warstwowa – rura wykonana z nowej generacji tworzywa klasy PE 100RC z 

dodatkowym płaszczem i taśmą detekcyjną wyróżnionymi kolorem zewnętrznymi warstwami 

wyróżnikowymi 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane 

przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego 
materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

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. 

Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 
powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usuniecie elementu grzejnego i 

dociśnięcie łączonych powierzchni. 

Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem rurociągu za pomocą 
złączki zawierającej element zaciskowy. 

Sieć - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca i 
regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, 

drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych, itp.).  

Preizolowana sieć - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (j.w.) 
zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych. 

Preizolowana, podziemna sieć -  układ rurociągów z rur, kształtek i elementów preizolowanych  
ułożonych bezpośrednio w gruncie - bez kanałów i jakichkolwiek obudów.  

Rura preizolowana - preizolowany zespół rurowy - prefabrykat składający się z rury przewodowej 
(jednej lub więcej niż jednej), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi końcówkami 

rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami, kształtkami i elementami preizolowanymi.  

Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej - związanej - rura preizolowana z rurą przewodową związaną 
materiałem izolacyjnym z rurą osłonową (materiał izolacyjny zespolony jest z rurami przewodową i 

osłonową).  
Rura preizolowana o konstrukcji ślizgowej - rura preizolowana z rurą przewodową przemieszczającą się 

niezależnie od materiału izolacyjnego i rury osłonowej.  

Preizolowana kształtka - preizolowany  łuk, preizolowane odgałęzienie itp  Prefabrykat składający się z 
kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i  płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi 

końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami i elementami preizolowanymi.  
Preizolowany element - prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora czy innego urządzenia, 

materiału izolacyjnego i  płaszcza osłonowego, z nie zaizolowanymi końcówkami rurowymi 
przystosowanymi do połączenia z innymi elementami preizolowanymi.  

Rura przewodowa - rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma przepływać czynnik 

np. grzejny. 
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Rura osłonowa - rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę przewodową przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub wpływem warunków 

atmosferycznych: deszczu, śniegu itp.  
Płaszcz osłonowy - płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący izolację cieplną i 

kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub 
wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp.  

Izolacja cieplna - materiał, który zmniejsza straty ciepła; materiał izolacji cieplnej może być jednorodny 

lub wielowarstwowy - różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci otulin, mat lub 
kształtek) Jako materiał izolacyjny można stosować: sztywną i półsztywną piankę poliuretanową PUR 

(komponenty pianki wlewane  są do przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę lub  płaszcz osłonowy), 
piankę z poliuretanu (PUR) (otuliny, kształtki), piankę z polietylenu (PE) (otuliny, kształtki), materiały 

włókniste (maty z wełny mineralnej skalnej i szklanej).  
Pianka poliuretanowa PUR - pianka, posiadająca  głównie strukturę komórek zamkniętych,  będąca 

produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków.  

Pianka polietylenowa PE - spieniony polietylen, posiadający głównie strukturę komórek zamkniętych, w 
postaci mat.  

Zespół złącza - kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów preizolowanych.  
Osłona zespołu złącza - element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza. 

Ciśnienie próbne sieci - ciśnienie, któremu poddaje się rurociągi, w czasie badania szczelności.  

Odbiór techniczny częściowy sieci - odbiór elementów i robót, które mają być zakryte przed całkowitym 
zakończeniem montażu lub odbiór całkowicie wykonanego odcinka sieci.  

Odbiór techniczny końcowy sieci - odbiór sieci po wykonaniu odbiorów technicznych częściowych oraz po 
ruchu próbnym.  

Rury stalowe  przewodowe - służą do budowy rurociągów do transportu cieczy, gazów, ich mieszanin, jak 
również do transportu ciał stałych (np. popioły, osady z oczyszczalni ścieków, owoce itp.). Ze względu na 

różnorodność transportowanych cieczy, ich ciśnienie, temperaturę, stan skupienia , skład  chemiczny i 

własności (korozyjne, erozyjne etc.), mogą powstawać wtórne podziały (np. rury na wysokoprężne 
rurociągi gazu ziemnego etc.).   

Spawalność – jest to zdolność do tworzenia za pomocą spawania, połączeń spełniających stawiane im z 
góry wymagania. Spawalność uzależniona jest nie tylko od właściwości spawanego materiału, ale także 

od przyjętej metody spawania, rozwiązania konstrukcyjnego spawanego obiektu oraz jego przeznaczenia. 

Przy spawaniu materiał w miejscu łączenia ulega stopieniu, przeważnie wraz z tym materiałem zwanym 
podstawowym lub rodzimym, topi się również tworząc spoinę, materiał dodatkowy czyli spoiwo. 

Spawanie – łączenie materiałów topliwych, głównie metali i ich stopów, przez stopienie brzegów 
łączonych elementów bez wywierania nacisku (z dodatkiem lub bez spoiwa) 

Spawanie łukowe w osłonie gazowej - spawanie  w  osłonie  gazów  obojętnych: spawanie  łukowe,  w 

którym zarówno  łuk, jak  i  jeziorko  spawalnicze   są  osłonięte przed atmosferą przez medium, 
którym jest gaz obojętny (metody  spawania  GTAW, PAW,  GMAW, FCAW)  
AISI 304-  1.4301 (wg PN 0H18N9) austenityczna stal chromowo – niklowa. 

Stal utwardzana w celu zwiększenia jej odporności na ścieranie charakteryzuje się bardzo dobrymi 

właściwościami mechanicznymi i trwałością.  Stal o dużej odporności na korozję. Odporna na działanie 
wody, pary wodnej, wilgotnego powietrza, kwasów spożywczych, słabych kwasów organicznych i 

nieorganicznych. Odporna także na korozję międzykrystaliczną po spawaniu. Po spawaniu nie stosuje się 

obróbki cieplnej ze względu na niską zawartość węgla. Dobra spawalność z zastosowaniem wszystkich 
metod spawania łukiem elektrycznym. Nie nadaje się do spawania gazowego.  

Spawanie gazowe – do spawania wykorzystywane ciepło spawania mieszanki acetylenowo tlenowej, 
odbywa się przez spalanie mieszanki acetylenowo tlenowej (karbid wytapiany jest z węglanu wapnia, 

zalewamy go wodą)Acetylen jest silnie wybuchowy (w butlach acetylen jest rozpuszczony w acetonie i 
zalany pumeksem)  

Spawanie elektryczne – do spawania wykorzystywane ciepło przetworzonego prądu elektrycznego (łuk 

elektryczny, laser, wodór, elektrony,...) 
Połączenia kołnierzowe stosowane są do rozłącznego łączenia rur oraz jako elementy umożliwiające 

połączenie rur z różnego typu armaturą i urządzeniami (pompy, zawory, wymienniki ciepła itd.).Na 
konstrukcję połączenia kołnierzowego składają się : pierścienie – kołnierze, uszczelki oraz śruby scalające 

połączenie. W przypadku rurociągów ze stali nierdzewnej transportujących media płynne o niskich 

parametrach czynników roboczych  (ciśnienie wewnętrzne oraz temperatura medium - zimna woda , 
ścieki) stosowane są śruby maszynowe z sześciokątnymi łbami i nakrętkami ze stali austenitycznej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót 

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

projektową postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci, Specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentacje robót montażowych sieci i rurociągów stanowią: 

– projekt budowlano-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 z póżn. zmianami), 

– 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 z późn. zmianami), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 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 ustawa z 16 kwietnia 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 czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 

 

1.7. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót objętych zamówieniem: 

 
 CPV 45.24.99.00-6 Modernizacja zakładów 
 CPV 45.25.21.20-5 Zakłady uzdatniania wody 

 CPV 45.25.21.22-9 Zakłady odprowadzania ścieków 
 CPV 45.25.22.10-3 Zakłady oczyszczania ścieków 
 CPV 45.25.21.24-3 Przepompownie 
 CPV 45.25.21.21-2 Instalacje osadu 
 CPV 45.25.11.27-4 Instalacje uzdatniania wody ściekowej 
 CPV 45.25.22.00-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Wykonawca zobowiązany jest : 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy 

i uzyskać jego akceptację, 
- stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające aprobaty techniczne i 

spełniające PN. 
Materiały stosowane do budowy sieci  powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczna lub krajowa 
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
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– 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, lub 
– 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”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Pomiary geodezyjne, tyczenie tras 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy użyć drewnianych pali o długości około 0,5 m. z gwoździem 

lub prętem stalowym lub rur metalowych. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę 0,15-0,20 m. i długość ok. 1,5 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05- 

2.2.2. Beton,  Wyroby  betonowe, materiały sypkie 

- Beton hydrotechniczny , zwykły C12/15 (B15), C16/20 (B20) powinien odpowiadać wymaganiom, W8, 
F100 wg. PN-EN 206-1:2003, Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność wraz z 

uzupełnieniem PN-B-06265:2004. 
- kręgi z betonu C35/45 o średnicy :1,00 m, 1,20m, 1,50m wykonane wg PN-92/B-10729 łączone za 

pomocą uszczelki gumowej 
- pokrywy nastudzienne żelbetowe z betonu C35/45 z włazami okrągłymi fi 600 kl. D400, C250 z 

podwójnym ryglem wg PN-87/H-74051/02 do wykonania studzienek kanalizacyjnych  połączeniowych,  

przelotowych oraz komory zasuw KZ1, KZ2, KZ3 i komory pomiarowej ścieków i osadu. 
- piasek na podsypkę i do obsypki rur powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07. 

2.2.3. Kanały i przewody – sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, kanały technologiczne 

2.2.3.1. rury i kształtki z polietylenu PE 100, PE100RC 

Rura RC z polietylenu warstwowa – rura wykonana z nowej generacji tworzywa klasy PE 100RC z 

dodatkowym płaszczem i taśmą detekcyjną wyróżnionymi kolorem zewnętrznymi warstwami 
wyróżnikowymi. Rury warstwowe PE/PE TYPU 100RC o podwyższonej odporności na propagacje pęknięć 

oraz odporność na korozję naprężeniową. Rury mają konstrukcję dwu lub trzywarstwową.   

 Rura z polietylenu PE 100-RC dwuwarstwowa - warstwa wewnętrzna podstawowa jest wytłaczana 

z polietylenu klasy PE 100-RC, a warstwa zewnętrzna, stanowiąca ok. 10% grubości ścianki rury, 
jest również wytłaczana z polietylenu PE 100-RC. Obie warstwy są ze sobą połączone 

molekularnie przez współwytłaczanie, co daje litą konstrukcję  ścianki rury: 
- o zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 25 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych 

SDR 17; SDR 11 wg normy PN-EN 12201-2:2012 
- o zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 32 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych 

SDR 17 i SDR 11wg normy PN-EN 1555-2:2012. 

 Rura z polietylenu PE 100-RC z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną z PP  

Rury mają konstrukcję dwuwarstwową. Warstwę wewnętrzną stanowi rura podstawowa, wytłaczana z 
polietylenu klasy PE 100-RC. Natomiast warstwę zewnętrzną (osłonową) stanowi rura z polipropylenu PP, 

współwytłaczana w linii technologicznej z rury podstawowej. Obie warstwy rur dzięki współwytłaczaniu są 
ze sobą połączone, co daje litą konstrukcję ścianki rury. 

- o zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 75 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 

17 i SDR 11wg normy PN-EN 12201-2:2012 
- o zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 75 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 

17 i SDR 11wg normy PN-EN 1555-2:2012. Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki 
określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.  

 Rura z polietylenu PE 100-RC trzywarstwowa - wszystkie warstwy wykonane  z materiałów PE 100 

RC połączone są ze sobą molekularnie na etapie współwytłaczania i nie da ją się od dzielić 

mechanicznie. Rury zostały wyposażone w dodatkowy, zewnętrzny płaszcz ochronny wykonany z 
PE100, PE100 RC lub PP modyfikowanego 

mineralnie oraz umieszczoną pod nim taśmę detekcyjną (z aluminium (Al), stali nierdzewnej (Fe) oraz 
miedzi (Cu). 
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Dzięki temu rozwiązaniu produkt jest dodatkowo chroniony przed skutkami uszkodzeń powstających na 

zewnątrz rury. Dodatkowy płaszcz z PE lub PP nie jest molekularnie połączony z przewodową rurą 

wewnętrzną. Umieszczona pod nim taśma detekcyjna umożliwia lokalizację rurociągu po jego ułożeniu. 
Cechy rur warstwowych  

• najwyższa niezawodność dzięki zastosowaniu materiałów klasy PE100 RC oraz najnowocześniejszej 
technologii obróbki tworzyw, 

• odporność na obciążenia punktowe (test wg dr Hessela), 

• odporność na uszkodzenia zewnętrzne (wg PN EN ISO 13479 - wymóg normatywny dla rur z 
warstwą ochronną), 

• optymalne do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, 
• nadają się do układania bezwykopowego, 

• zgrzewane doczołowo, elektrooporowo, polifuzyjnie oraz łączone mechaniczne, 
• kompatybilne z klasycznymi rurami PE, 

• możliwość lokalizacji przebiegu rurociągu dzięki taśmie detekcyjnej (2 warstwowa) 

• dodatkowa ochrona rury dzięki zewnętrznemu płaszczowi z PE lub PP(3 warstwowa)  
Rury posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające –  

- Dla rur do wody pitnej i wody użytkowej (kanalizacja) wydawana jest deklaracja zgodności z 
aprobatą techniczną. 

- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny potwierdzający spełnienie wszystkich 

wymagań przewidzianych dla rur do transportu wody pitnej. 
Na terenach występowania szkód górniczych rury mogą być stosowane zgodnie z warunkami zawartymi w 

Opinii Technicznej Głównego Instytutu Górnictwa. 

2.2.3.2. Rury i kształtki z PVC-U nie zmiękczonego polichlorku winylu  

Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3.  

2.2.3.3. Rury preizolowane elastyczne  – typoszereg: jedna rura przewodowa HP  PN 6/95°C 

System rur i kształtek preizolowanych PEX-a produkowany jest w zakresie średnic zewnętrznych rur 
przewodowych od 20 mm do 125 mm. 

Rura preizolowana składa się z : 
 wewnętrznej rury przewodowej wykonanej z polietylenu sieciowanego PEX-a 

 warstw izolacyjnych wykonanych z półelastycznej pianki poliuretanowej PUR 

 rury osłonowej wykonanej z polietylenu niskiej lub średniej gęstości HDPE 

Rurą przewodową stosowaną w systemie rur elastycznych jest rura z polietylenu wysokiej gęstości 

sieciowanego metodą Engela (typ a), produkowana zgodnie z normą DIN 16892/93. Rura przewodowa 

przeznaczona do przesyłu medium grzewczego w sieciach c.o. posiada dodatkowo zewnętrzną powłokę 
antydyfuzyjną (EVAL) wykonaną zgodnie z normą DIN 4726. 

Izolacja termiczna wykonana jest z półelastycznej pianki poliuretanowej równomiernie wypełniającej 
przestrzeń pomiędzy rurą / rurami przewodowymi, a rurą osłonową. 

Rura osłonowa wykonana jest z polietylenu o gęstości nie mniejszej niż 915 kg/m3 oraz współczynniku 

szybkości płynięcia nie większym niż 1,5 g/10min. 
Rury giętkie można łączyć przy zastosowaniu odpowiednich muf termokurczliwych. 

Zakończenie izolacji – rękaw termokurczliwy End Cap, instalowany na końcach rur, gdzie zapobiega 
przedostawaniu się wody do izolacji rury, pomiędzy osłonę, a rurę przewodową. W zależności od typu rury 

elastycznej występują w wersji pojedynczej lub podwójnej. Produkt jest powlekany lepiszczem 

elastomerowym przeznaczonym specjalnie do zastosowań wysokotemperaturowych, które zapewnia 
dobre uszczelnienie zakończenia rur osłonowych i przewodowych. 

2.2.3.4. Elementy  złącza rur preizolowanych: mufy, opaski,  rękawy do  łączenia rury osłonowej, otuliny 

izolacyjne, komponenty izolacji cieplnej do izolowania złącza, złączki mechaniczne zaciskowe lub 
skręcane, tuleje do łączenia rury przewodowej przez zgrzewanie.  

2.2.4. Uzbrojenie sieci  

Armatura sieci musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5: 2002 oraz PN-89/M74091, 

PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
-  Zasuwy nożowe z napędem ręcznym do zabudowy do ziemi oraz do zabudowy w komorach,  PN10, 

montowane między kołnierze (korpus – modyfikowane żeliwo GG-25 , powłoka z żywicy epoksydowej, 

płyta zasuwy, nóż, trzpień i części złączne ze stali nierdzewnej AISI 304, śruby ze stali nierdzewnej, 
nakrętka trzpienia z mosiądzu, ze smarowniczką, uszczelnienie z elastomeru z wtopionymi taśmami 
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prowadzącymi PTFE- brąz. Szczelność zasuwy w obu kierunkach, możliwość doszczelnienia podczas pracy) 

do zabudowy międzykołnierzowej. Zasuwa z obudową do zabudowy w gruncie, z przedłużką teleskopową. 

-  Kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem, do rur PVC  z żeliwa sferoidalnego, pokryte 
farbą epoksydową, guma SBR, pierścień wzmacniający brąz - S. 

-  Kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem, do rur PE  z żeliwa sferoidalnego, pokryte 
farbą epoksydową, guma SBR, pierścień wzmacniający brąz - S. 

2.2.5. Bloki oporowe i podporowe 

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub 

wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków oporowych jako sztywne 

wzmocnienie złączy kielichowych można stosować: 
– opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 

– nasuwki dwudzielne skręcane, 
– ściągi składające się z dwóch opasek. 

W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE z 

kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 

2.2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe/komory rozprężne/komory zasuw, komory pomiarowe ilości ścieków, 

komory pomiarowe ilości wody. 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki 

kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych.  
Zaleca się: 

– beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 

– kręgi betonowe z betonu C35/45 łączone na zaprawę cementowa lub na uszczelki, 
– cegłę kanalizacyjna PN-B 12037:1998, 

– tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo dopuszcza się 

1,0 m. 

2.2.7. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne  

Studzienki  425 mm zgodnie z PN-EN 476  studzienki kanalizacyjne niewłazowe.  

Kineta z PP – podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym. 
Trzon studzienki - rura karbowana z PP lub PVC-U . 

Zwieńczenia – do studzienek kanalizacyjnych z rurą trzonową DN 425: 
- pokrywa A15 z żeliwa lub z PP ułożona bezpośrednio na karbowanej części studzienki; pokrywy 

pasują do największej średnicy – rury powinny być cięte na górze karbu, 

- pokrywa A15 z tworzywa TAR lub żelbetowa ułożona na stożku, 
- właz B125 lub D400 z rurą teleskopową. 

Pokrywy układane na stożkach powinny być montowane ponad nawierzchnią. 
Elementy studzienek łączone są kielichowo za pomocą uszczelek. 

2.2.8. Przepompownie przydomowe ścieków  - zbiorniki z zbiornik z PEHD z zainstalowaną pompą zatapialną 

do ścieków, przewodami i armaturą. 
Konstrukcja zbiornika pompowni: 

 zbiorniki monolityczne z zewnętrznym z tworzywa sztucznego PEHD metodą rotacyjną z 

ożebrowaniem zwiększającym wytrzymałość ścian bocznych na naciski gruntu oraz ułatwiające 
jego kotwienie w gruncie, zbiornik przeliczony wytrzymałościowo i na wypłynięcie od wód 

gruntowych,  dno zbiornika umożliwia kotwienie do płyty fundamentowej, 
• Zbiornik przepompowni ścieków monolityczny z tworzywa zdatnego do recyclingu średnica min 600 

mm, optymalna średnica 830mm, wysokość od 1,8 do 2,5 m, 

• Maksymalne obciążenie ruchome 5 kN/m2 (wg PN-EN 124, grupa 1), 
• Maksymalne ciśnienie w przewodzie tłocznym 6 bar 

• 2/4 dopływy do wyboru na miejscu 
• Maksymalna wytrzymałość zapewniona dzięki półkolistej konstrukcji dna studzienki, do głębokości 

zanurzenia wynosi 1,20 m poniżej lustra wody gruntowej. 

• 2 króćce DN 100 do wentylacji i na przewód zasilający 
• Komora retencyjna zapobiegająca zbieraniu się osadów dzięki półkolistemu kształtowi dna zbiornika 

pompowni 
• retencja całkowita zbiornika minimum 0,8 m3 umożliwiająca korzystanie z kanalizacji przez okres 

ok. 2 dni w czasie awarii i stanowi rezerwę pojemności w wypadku tłumienia wzajemnego pomp. 
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• Łatwy dostęp do czujnika poziomu dzięki montażowi na konsoli 

Wyposażenie przepompowni :  

• Orurowanie ze stali nierdzewnej, od króćca tłocznego pompy do ok. 10 cm poza zbiornikiem 
• System złączy nadwodnych z uszczelkami 

• Zamontowany zawór zwrotny i zasuwa odcinająca 

• Stopa z kolanem ze sprzęgłem, uszczelka profilowana, podstawa montażowa oraz górnym łącznikiem 
prowadnic 

• Łańcuch ze stali nierdzewnej z hakiem mocującym 
• Drążek mocujący kontroli poziomu (sonda poziomu, wyłącznik pływakowy) wraz z osprzętem 

montażowym 

• Elementy montażowe do przyłączenia dwu rur dopływowych DN 150 wykonanych z materiału KG 
• Instrukcja montażu i obsługi w języku polskim.  

 Pompownia posiada kompletne wyposażenie: pompę, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, 
odpowietrzający, sterowanie wraz z szafką, czujniki poziomu pracy pomp – 3 szt. oraz centralną 

prowadnicę do mocowania pompy, orurowanie, układ mocowania pompy, uchwyty do mocowania 
pływaków, kabli zasilających i sterowniczych, łańcuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pompy, zestaw 

kotew, śrub i mocowań ze stali nierdzewnej.  

Zbiornik pompowni zamknięty włazem klasy C 250 (poza pasem drogowym) i D400 (w pasie drogowym) z 
żeliwa sferoidalnego, zabezpieczający przed wodami opadowymi oraz izolujący nieprzyjemne zapachy, wg 

normy PN-EN 124. Pokrywa włazu jednostronnie blokowana.  
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonane jako szczelne. 

2.2.9. Obiekty kubaturowe  i urządzenia technologiczne 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to urządzenia tego samego rodzaju powinny być 
dostarczane przez tego samego producenta i winny posiadać atesty polskie COBRTI. 

Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie będą dostarczone przez producenta razem z silnikami i 
skrzynkami przyłączowe - sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w których 

znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo - chyba, że w opisie urządzenia (w 
DTR) wskazano inaczej. 

Wszystkie urządzenia będą dostosowane do pracy z mediami o temperaturze max. 40 ºC.  

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Do każdego dostarczanego 
urządzenia Wykonawca dostarczy stosowny atest i instrukcję DTR w języku polskim. 

2.2.9.1. Stacja zlewna ścieków dowożonych - montaż kompletnej kontenerowej automatycznej stacji zlewczej  

z pełnym wyposażeniem  urządzenia w armaturę, orurowanie, okablowanie i monitoring.  
Stacja zlewna służy do automatycznego i bezobsługowego zrzutu ścieków dowożonych. 

Za pomocą zabudowanego na zewnątrz sterownika z dotykowym wyświetlaczem LCD odbywa się 
powinna procedura związana z przeprowadzeniem przyjęcia dostawy: (identyfikacja klienta, wyświetlanie 

aktualnych wartości pomiarowych: bilans, przepływ, objętość, pH, przewodność, temperatura) oraz 

wydruk potwierdzenia przyjęcia ścieku dowożonego. Sterownik odpowiada za pracę wszystkich elementów 
stacji zlewnej. 

Stacja zlewna powinna spełniać aktualne wymagania prawne w zakresie przyjmowania 
nieczystości płynnych na punktach zlewnych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 

października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 

dnia 14 listopada 2002 r.). 
Odczyt danych dotyczących ilości dowożonego medium może odbywać się bezpośrednio na stacji 

zlewnej lub w zewnętrznym programie dostarczanym dla każdego urządzenia. 
Przenoszenie danych stacja-program, stacja powinna umożliwiać zastosowanie przenośnej 

pamięci danych w postaci Pendrive, transmisji kablowej ETHERNET lub RS-485 Modbus RTU a także 

opcjonalnie bezprzewodowej transmisji danych GPRS. 
Drugim podstawowym, obok sterowania, elementem stacji zlewnej jest ciąg spustowy, w 

wykonaniu kwasoodpornym AISI304 i średnicy DN100, w skład którego wchodzą: 
● szybkozłączka strażacka DN110, 

● zasuwa nożowa pneumetyczna DN100, 
● hermetyczna wstępna krata ręczna o perforacji 50mm (tzw. łapacz kamieni), 

● przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustej rury, 

● naczynie pomiarowe do montażu elektrod pomiarowych, 
Stacja zlewna musi być zamontowana w kontenerze. 
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Główny podział dotyczący modułu sterowania stacji zlewnych powinien odbywać się w oparciu o 

liczbę klientów dowożących ścieki na projektowany punkt zlewny. 

Należy zaznaczyć, że klient to właściciel 1ego lub więcej wozów asenizacyjnych. 
Stacja zlewna musi zapewniać obsługą do 6 klientów (60 samochodów) 

Opis dostawy: 
Przewoźnik po podłączeniu się giętkim wężem do szybko-złącza strażackiego stacji zlewnej 

wykonuje procedurę identyfikacji za pomocą klucza dostępowego RFID. Sterownik stacji po rozpoznaniu 

klienta otwiera zasuwę pneumatyczną i dokonuje przyjęcie dostawy, podczas której mierzone są pH, 
przewodność, temperatura oraz zliczana jest objętość dowożonego ścieku. Jeżeli podczas dostawy 

sterownik stwierdzi przekroczenie parametru pH lub przewodności następuje blokada dostawy. Wszystkie 
wartości mierzone podczas przyjęcia powinny być prezentowane na wyświetlaczu LCD. 

Po zakończonej procedurze przyjęcia ścieków zasuwa zamyka się i stacja zapamiętuje dostawę w 
pamięci oraz wykonuje płukanie ciągu spustowego, a dodatkowo drukowane jest potwierdzenie dostawy 

dla dostawcy ścieku zgodnie ze wzorem z aktualnego rozporządzenia. 
DANE TECHNICZNE I WYTYCZNE: 

Zasilanie 400 VAC 

Moc urządzeń <100W (ciągła) do 6000 W (chwilowa) 
Kabel zasilający 3 x 4 mm2 

Zabezpieczenie prądowe 25 A 
Przepustowość do 100 m3/h 

Wlot ciągu spustowego szybkozłącze strażackie DN110-4'' na wysokości 380mm 

Wylot ciągu spustowego rura DN104x2 na wysokości 330mm 
Rurociąg spustowy DN100 o długości 2235mm ; wykonanie: stal kwasoodporna AISI304 

Pomiar objętości przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustej rury 
Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym DN100 

Płukanie automatyczne ; woda wodociągowa lub technologiczna ; zużycie: 5-60 l /cykl 

Pobór próby manualny za pomocą króćca z zaworem kulowym 2'' 
Sterownik EST35 z możliwością obsługi do 6 klientów ; wyświetlacz 3,5'' dotykowy ; czytnik kart 

dostępowych RFID 
Interfejsy USB do nagrywania danych oraz serwisu RS-485 do komunikacji z zewnętrznym sterownikiem 

(np. oczyszczalni) ETHERNET do komunikacji stacji zlewnej z programem zewnętrznym do raportowania. 
STEROWANIE: 

Stacja powinna działać na sterowniku EST zamontowanym w obudowie terminalowej. 

Maksymalna liczba dostawców 6 klientów (60 wozów) 
Typ sterownika EST35 

Wyświetlacz 3,5'', dotykowy 
Wymiary sterownika 96x96x100 mm 

Identyfikacja klientów klucze dostępowe RFID 

Ilość kluczy w pakiecie 6 
Drukarka kioskowa termiczna KD100 z gilotyną, papier 112mmx20m, wydruk zgodny z aktualnym 

rozporządzeniem USB dla pamięci Pendrive tak na panelu przednim RS-485 Modbus RTU (komunikacja z 
systemem np. Scada) ETHERNET do transmisji danych stacja-program GPRS opcjonalnie (można 

wykreślić lub pozostawić – decyzja klienta). 
CIĄG SPUSTOWY: 

           Rurociąg spustowy stacji zlewnej musi być przystosowany do montażu zasuwy pneumatycznej, 

przepływomierza oraz elektrod pomiarowych pH, temperatury i przewodności. Wlot stanowi złączka 4'' do 
podłączenia giętkiego węża strażackiego. Podstawową średnicą rurociągu jestDN100. Do montażu 

elementów powinny mieć zastosowanie połączenia kołnierzowe. Jako standard na wlocie, tuż za zasuwą 
nożową, powinna być zamontowana wstępna hermetyczna krata ręczna z perforacją 50mm (do 

uzgodnienia), która zabezpiecza rurociąg przed zatkaniem ciągu lub systemu pompowego (jeżeli ściek jest 

dalej pompowany) przed uszkodzeniem. Rurociąg musi być wyprofilowany w formie syfonu ze względu na 
konieczność ciągłego zalania elektrody pH oraz przepływomierza. W najniższym punkcie musi być 

zamontowany zawór 2'' z możliwością podłączenia węża, dający możliwość całkowitego jego opróżnienia . 
Dane techniczne długość: 2235 mm ; średnica: DN100 ; wlot: złącze strażackie DN110-4'' ; 

wysokość wlotu: 380mm ; wylot: rura DN104x2 lub kołnierz DN100 ; wysokość wylotu: 330mm, 
wykonanie: stal kwasoodporna AISI304 
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PRZEPŁYWOMIERZ: musi być zamontowany w zasyfonowanym odcinku ciągu spustowego za pomocą 

połączenia kołnierzowego, powinien spełniać rolę pomiaru chwilowego przepływu ścieku co daje 

sterownikowi możliwość ocenienia czy w rurociągu nadal trwa dostawa oraz realizuje zadanie zliczania 
ilości ścieku przepływającego przez stację zlewną. 

Dane techniczne: 
zasilanie: 230 VAC ; 

średnica: DN100 ; 

podłączenie procesowe: kołnierzowe wg UNI2223 ; 
sygnał przepływu: 4-20mA ; 

błąd pomiarowy: +/- 0,5 % ; 
temperatura pracy: -20 … +75oC ; 

ciśnienie pracy: do 1,6 bar ; 
wykonanie elektrod: AISI316TI ; 

ochrona IP65 

ZASUWA NOŻOWA: powinna być zamontowana na wlocie do stacji zlewnej za pomocą połączenia 
kołnierzowego, Zapewnia ona zabezpieczenie przed niekontrolowanym przyjęciem ścieku dowożonego. 

Sterowana jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2. 
Dane techniczne: 

średnica: DN100 ; 

połączenie procesowe: kołnierzowe ; 
temperatura pracy: -20 … +80oC ; 

ciśnienie pracy: do 1.6 bar ; 
wykonanie: nóż: stal nierdzewna AISI316TI , 

korpus: GG25 ; 
uszczelnienie: NBR 

SYSTEM STEROWANIA ZASUWĄ NOŻOWĄ WRAZ Z KOMPRESOREM: 

Sterowanie zasuwą odbywa się za pomocą sygnału binarnego wyzwalanego modułu zasilająco-
sterującego EST i trafiającego do zaworu elektromagnetycznego 5/2, który bezpośrednio odpowiada za 

pracę siłownika. Cały układ pneumatyki zasilany jest ze zbiornikowego kompresora olejowego. Sterowana 
jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2. System jest tak skonstruowany, że zasilanie 

kompresora następuje dopiero w momencie podania sygnału do otwarcia zasuwy co znacząco zmniejsza 

koszty energii oraz zwiększa żywotność urządzenia. 
Dane techniczne: 

zasilanie: 230 VAC; 
liczba cylindrów: 1 ; 

zbiornik: 24 dm3 ; 

ciśnienie robocze: 6,9 bar 
wydajność: 220 dm3 / min ; 

wymiary: 62 x 25,5 x 57,2 cm ; 
waga: 25 kg 

SYSTEM PŁUCZĄCY Z ELEKTROZAWOREM: 

Do stacji zlewnej należy doprowadzić wodę wodociągową lub technologiczną o ciśnieniu min. 3 bar rurą 

PE32 zakończoną zaworem kulowym 1''. Do niej zostanie wpięty zawór elektromagnetyczny płukania który 

połączony zostanie z kolektorem płuczącym stacji zlewnej za pomocą giętkiego przewodu o średnicy 
DN12mm. Zawór elektromagnetyczny płukania wyzwalany jest za pomocą modułu zasilająco-sterującego 

EST 
Dane techniczne Zasilanie: 24 VDC 

ZESTAW DO POMIARU pH I PRZEWODNOŚCI: 

Pomiar pH oraz przewodności oparty został na dwukanałowym przetworniku 4238-22 pozwalającym na 

jednoczesny pomiar pH, przewodności oraz temperatury. 

Zestaw składa się z: 
● 4238-22 dwukanałowego przetwornika pomiarowego 

● Sondy przewodności ECT-2 z czujnikiem temperatury oraz kablem 5-cio metrowym 
● PHE02 przemysłowej elektrody pH z gwintem PG13.5 oraz gniazdem na kabel S7 

● Kabel S7 do elektrody pH o długości 5 metrów 

Dane techniczne : 
Przetwornik 4238-22: 
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zasilanie: 230 VAC ; ilość wejść pomiarowych: 3 (pH, przewodność i temperatura); 

zakres pH: 0...14 ; 

zakres temperatury: 0...150oC; 
zakres przewodności: 0...200 mS ; 

temperatura pracy: -20...50oC ; 
ochrona: IP66 ; 

wymiary: 144x144x122,5 

Elektroda PHE02 do pomiaru pH: 
zakres działania: 0 … 14; 

temperatura pracy: 0 … 60oC; 
ciśnienie robocze: do 3 bar 

Sonda przewodności ECT-2 z czujnikiem temperatury i kablem 5 metrów 
zakres działania: 0 … 100 mS ; 

temperatura pracy: 0 … 60oC ; 

ciśnienie robocze: do 3 bar ; 
kabel: zintegrowany 5m 

ZABUDOWA ELEMENTÓW STACJI: 

Typ zabudowy - kontener 

Wymiary zewnętrzne max: 355x245x255 cm; wymiary min: 345x235x245 cm 
Szkielet konstrukcji profile zamknięte i kątowniki AISI304 

Ściany płyta warstwowa 100mm pokryta obustronnie blachą nierdzewną 2mm 

Drzwi 1200x2000 mm 
Instalacja elektryczna Rozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo -prądowym 

Instalacja grzejna konwektor grzejny 2000W 
Instalacja wentylacyjna wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza 

Instalacja wodna na wyposażeniu. 

SITO SPIRALNE DO STACJI ZLEWNEJ WRAZ Z PRASKA DO SKRATEK: 

Sito spiralne służy do separacji ciał stałych z dowożonego ścieku, a następnie ich odwodnieniu i 

transporcie do pojemnika z tworzywa sztucznego. 
Dane techniczne: 

przepustowość: 30 l/s ; 
zasilanie: 400 VAC ; 

moc: 0,55 kW 

perforacja: 10 mm ; 
długość: 2850 mm; 

wysokość wylotu skratek: 165mm; 
kąt położenia przenośnika: 35° ; 

wlot: DN100, 

wysokość 400mm 
wylot: DN125, 

wysokość 190mm; 
płukanie: dysze natryskowe + elektrozawór 

wykonanie: stal nierdzewna AISI304 

2.2.9.2. Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych 

o pojemności Vcz =50m3 (Ø2,4m, L=12,0m) wykonany żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem 

szklanym ECR ciętym i nawijanym na bazie rury Ø2,4m o klasie sztywności 5000 z wypełniaczem 

kwarcowym (nie dopuszcza się innych wypełniaczy). Zbiornik do zabudowy podziemnej w gruncie 
nawodnionym wykonany z włazami rewizyjnymi szczelnymi i króćcami technologicznymi. 

Zbiornik posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej z betonu C12/15 płytę żelbetową posadowić 
na betonie podkładowym C10 i warstwie piasku oraz zamocować do płyty obejmami ze stali 0H18N9. 

Zbiornik przed wykonaniem zasypania wypełnić wodą. Zasypkę zbiornika wykonać piaskiem zagęszczając 
go warstwami. 

Przed włączeniem zbiornika do eksploatacji a po zakończeniu prac montażowych (po zabudowie na 

oczyszczalni) należy wykonać próbę szczelności napełniając zbiornik wodą do poziomu max. na 72 h. 
Zbiornik wyposażony w komplet króćców wlaminowanych w korpus zbiornika:  

- N1 wlot ścieków z punktu zlewnego DN 200  z rury PVC-U 
- N2 właz rewizyjny zbiornika retencyjnego D 1000 z rury GRP 
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- N3 odpowietrzenie zbiornika retencyjnego D160 PVC-U 

- N4 właz rewizyjny zbiornika retencyjnego do montażu i demontażu pomp D 1500 GRP 

- N5 rurociąg tłoczny ścieków odświeżonych PE100 SDR 17, PN10 Dy 90x5,6mm 
- N6 przelew awaryjny ścieków odświeżonych DN200 PVC-U 

Dyfuzory membranowe – 12 szt. w zbiorniku retencyjnym (komora odświeżania) zamontować dyfuzory 
membranowe z membraną elastomerową HD270 zabudowane na ruszcie wykonanym z rur ciśnieniowych 

PVC mocowanych do dna zbiornika poprzez laminowanie. 

Parametry techniczne napowietrzaczy: wydajność pojedynczego napowietrzacza wg danych producenta 
przyjąć w wysokości 10 Nm3/mbxh, wówczas efektywność natleniania nie powinna być niższa niż 12,5 g 

O2/m
3 pow./m.  

Intensywność napowietrzania przyjęto In = 3,0 m3/m2*h -  potrzebna ilość powietrza:  

Qpr = 60 m3/h 
 
2.2.9.3.  Pompy do tłoczenia ścieków   

Wszystkie użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji winny pochodzić z wytwórni 
posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 

9001 i odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych klasa I,  wg PN-ISO-9905.  
Podstawowe wymagania dla stosowanych pomp: 

 • Powinny być przystosowane do przetłaczania ścieków - z zawartością ciał stałych, 
 • Każdy agregat pompowy składający będzie wyposażony w uchwyt sprzęgający, pozwalający na 

przyłączenie pompy z kolanem stopowym, 

 • Kolano stopowe i prowadnice należy zamontować na stałe w zbiorniku, natomiast pompa będzie 
odłączalna. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że każda pompa i silnik są wyważone  
dynamicznie. 

 • Wykonanie agregatów pompowych z materiałów odpornych na korozję i na zewnątrz   

zabezpieczone powłoką lakierniczą, 
 • Każda pompa będzie miała stateczną charakterystykę, odpowiednią do przeznaczenia w czasie 

pracy, 
 • Każda z dostarczonych pomp będzie posiadała poświadczenie badań zgodnie z normą          

    ISO  9901. Pompy powinny zostać wyposażone w:  

 • Prowadnice ze stali 0H18N9 do opuszczania i mocowania pompy 
 • kolano stopowe sprzęgające 

 • kabel elektryczny wodoszczelny, przystosowany do pracy w zanurzeniu, takiej długości aby 
umożliwiał bezpośrednie podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej, 

 • Czujnik zawilgocenia komory silnika montowany fabrycznie, 
 • Zabezpieczenie termiczne - bimetal, 

 • Podwójne uszczelnienie mechaniczne, 

 • Łańcuch do wyciągania pompy z zaczepem. 
-   Zastosowano pompy wirowe z nożem tnącym. 

Nóż tnący wykonany jest z wysokostopowej stali nierdzewnej o dużej twardości i odporności na korozję. 
Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej zwiększa odporność na korozję. 

Kabel zasilający demontowalny przy pompie ułatwia pracę serwisowe. Pompa posiada zabezpieczenie 

termiczne. 
Uszczelnienie wału od strony wirnika mechaniczne, od strony silnika NBR. 

materiały: mechanizm tnący – 1.4034,  
korpus silnika   – GG20,  

wał    – 1.0570,  
korpus pompy   – GG20,  

wirnik    – GG25 

pompa w zbiorniku retencyjnym ścieków dowożonych (1+1) 

pompa zapewniająca okresowe - cykliczne pompowanie odświeżanych ścieków do rurociągu tłocznego 

ścieków surowych. Pompa z wirnikiem o przepływie swobodnym vortex, o wolnym przelocie 80 mm, 
zainstalowana na prowadnicy w kominku odpływowym zbiornika.  

Parametry pompy ścieków dowożonych: 

Wydajność pompy  Q = 6 dm3/s  
Wysokość podnoszenia   Hp = 9 m,  
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Moc zn. Pompy  P1 = 2,5 kW 

stopień ochrony   IP68 

napięcie zasilania             1~230v/50Hz 
dł. Przewodu zasilającego   L = 10m,  

typ przewodu   H07RN-F,  
przekrój przewodu zasil. 7G1,5 

Pompa w zbiorniku retencyjnym ścieków oczyszczonych (1+1) 

Pompa zabudowana w zbiorniku kontaktowym (retencyjnym ścieków oczyszczonych) pracować będą 

głównie w okresie jesienno-zimowym. Ich celem jest doprowadzenie ścieków biologicznie oczyszczonych 

do pomp ciepła, które zaś dostarczą odebrane ze ścieków ciepło do wymienników technologicznych w 
których podgrzewany jest osad ze zbiorników OKF. Pompy pracować będą naprzemiennie.  

Parametry techniczne pomp: 
 Typ pompy    FA 03.15 M (wyposażona w falownik) 

Parametry pracy: 

- dla  Q = 20 m3/h,   P2 = 3,25 kW,   H = 11,3 m H2O,  η = 26%, 

- dla  Q =   5 m3/h,   P2 = 2,4 kW,    H = 28 m H2O,    η = 16%, 

Wirnik     170mm 

Moc silnika    P1 = 4,35 kW, P2 = 3,75 kW 

Typ silnika     T 13-2/12K 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych pomp o parametrach jak wyżej. Pompy wyposażone w 

falowniki. Pompowane ścieki do pomp ciepła zostaną powtórnie odprowadzone do komory kontaktowej w 
sąsiedztwie odprowadzenia ścieków z komory do wylotu do odbiornika.  

 

2.2.9.4.  Dmuchawa do napowietrzania - odświeżania ścieków dowożonych 

Agregat dmuchawy powinien być wyposażony w: 

a) Stopień sprężający z profilem OMEGA zbudowany w oparciu o wirniki wyważone dynamicznie  
wykonane z jednego odlewu 

b)  łożyskowane rotorów  wyłącznie na łożyskach wałeczkowych, 
c) synchronizacja pracy rotorów za pomocą kół zębatych o zębach prostych; 

d) silnik elektryczny klasy IE3 (IP55 z klasą izolacji F) przystosowany do pracy z przetwornicą 

częstotliwości; 
e) rama nośna z wahadłową półką utrzymującą silnik; 

f) przekładnia pasowa z napinaczem i wskaźnikiem napięcia pasów, co zapewnia ich prawidłowy 
naciąg podczas pracy; 

g) absorpcyjny tłumik hałasu na ssaniu z filtrem powietrza; 

h) absorpcyjny tłumik hałasu na tłoczeniu (ze względu na pracę z przetwornicą częstotliwości 
wyklucza się tłumiki innego typu); 

i) przyłącze elastyczne na tłoczeniu 
j) zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny; 

k) przewody spustowe oleju zakończone zaworami; 
l) osłona przekładni pasowej zabezpieczająca przed wypadkiem. 

 

Obudowa wyciszająca z tworzywa sztucznego powinna zapewniać  pełen dostęp serwisowy jedynie od 
przodu dmuchawy oraz pozwalać na ustawienie maszyn bok do boku. 

Obudowa wyciszająca odporna na warunki atmosferyczne, wyposażona w dodatkowe ogrzewanie z 
możliwością posadowienia dmuchawy na wolnym powietrzu bez dodatkowego zadaszenia. 

Obudowa dźwiękochłonna powinna ograniczyć hałas do poziomu nie przekraczającego 72 dB mierzonego 

zgodnie z DIN EN ISO 2151. 
Powinna też posiadać 

a) Manometr 
b) Wskaźnik zabrudzenia filtra 

c) Termometr powietrza wylotowego z nastawnym punktem przełączania 
d) Niezależny wentylator  

e)  Ogrzewanie. 

Silnik powinien być wyposażony w PTC. 
Parametry techniczne dmuchawy: 
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- liczba dmuchaw                         n = 1 

- wydajność (1)                  Q = 1,25 m3/min 

- przyrost ciśnienia                      p = 300 mbar 

- obroty nominalne bloku (50Hz)    nb = 2090 1/min 

- moc silnika                                Ns = 1,5 kW 

- przyłącze                                   DN 50 

- poziom głośności (1,0 m) (2)      max = 72 dB(A) 

- waga                                        m = 170 kg 
- wymiary                                    800x 790 x 1120 mm 

Zapotrzebowanie mocy na wale silnika nie powinno przekraczać 1,3kW dla wydajności maksymalnej 
(zgodnie z DIN ISO 1271, część 1, aneks C,B). Najbardziej istotne parametry dmuchawy zaznaczono 

pogrubionym drukiem. 

2.2.9.5.  Biofiltr 

Urządzenie do biologicznej neutralizacji odorów o wydajności 200m3/h. 

Biofiltr składa się z wentylatora, komory wypełnionej złożem biologicznym z układem zraszania oraz 
komory z impregnowanym węglem aktywnym. Urządzenie  z rewersyjnym przepływem powietrza przez 

złoże (od góry do dołu). Uzyskiwany stopień redukcji zanieczyszczeń powinien wynosić nie mniej niż 90%. 
Wydajność wentylatora w biofiltrze jest regulowana. Wentylator umieszczony jest w specjalnej obudowie 

dźwiękochłonnej. 
Zbiornik biofiltra wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na promieniowanie UV w kolorze 

RAL 6003.  

Wymiary całkowite urządzenia: 
 szerokość             1,6 m 

 długość                    1,6 m 
           wysokość   2,0 m 

Złoże biologiczne powinno być hermetycznie zamknięte w zbiorniku. 

Wypełnienie złoża biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany nośnik mineralny na bazie skały 
porowatej pochodzenia wulkanicznego. 

Parametry fizyczne wypełnienia złoża biologicznego: 
- zawartość ziaren z frakcji 8-16 mmm >80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004) 

- wilgotność naturalna   >40% (wg PN-EN ISO/TS 17892-1:2004) 

- porowatość    >45% 
- gęstość nasypowa (przy wilgotności naturalnej)   <0,7 kg/dm3 

Złoże biologiczne umieszczone w wydzielonej części kontenera urządzenia ma spełniać następujące 
kryteria: 

 - powierzchnia złoża                         >1,3 m2 
 - wysokość złoża                1,5 m 

 - hydrauliczne obciążenie powierzchniowe złoża <160 m3/m2/h 

Wewnątrz kontenera technologicznego biofiltra znajdują się następujące urządzenia i podzespoły: 
1. Średniociśnieniowy  wentylator  promieniowy  o  napędzie  bezpośrednim.  Obudowa,  wirnik,  

tarcza silnika  i  wlot  wykonane  ze  wzmacnianego  promieniami  UV  polipropylenu. Wirnik z 
łopatkami pochylonymi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940. Wentylator 

wykonany zgodnie z normami AMCA 210-85 i ISO 580. Silnik  elektryczny: Klasa izolacji F. 

Stopień ochrony - IP55. Zasilanie  -   trójfazowe 380-420V, moc znamionowa 0,37 kW, przy 
50Hz prędkość obrotowa 3000 obr/min, przy przepływie nominalnym minimalne wytwarzane 

ciśnienie 800 Pa, 
2.  system zamgławiania składający się z armatury wody wodociągowej, filtra siatkowego, filtra 

antyskażeniowego elektrozaworu oraz układu dysz zamgławiających wykonanych z PE, 
3. system dozowania pożywek i zasilania złoża roztworem mikroorganizmów wyposażony w 

pompę dozująca o napędzie elektromagnetycznym, zestaw ssący oraz zawór dozujący 

zintegrowany z zaworem zwrotnym, 
4. szafa kontrolno-sterująca zabudowana na elewacji kontenera, wyposażona we włącznik 

główny, lampki kontrolne zasilania i wyłącznika bezpieczeństwa, system sterowania 
zrealizowany na sterowniku swobodnie programowalnym klasy co najmniej SIMATIC S7-1200 z 

dotykowym panelem operatorskim wyposażonym w kolorowy wyświetlacz o przekątnej 

minimum 7’’, pokazujący stan pracy poszczególnych komponentów urządzenia, z graficznym 
obrazem procesu, i rejestracją tych danych. 
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5. wymagane funkcje systemu sterowania: 

 funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania 

 funkcja ochrony złoża przed zamrożeniem 

 wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń 

 przetwornica częstotliwości wentylatora sterowana ze sterownika za pomocą magistrali 

MODBUS RTU, 

 sygnalizacja wizualno-akustyczna stanów ostrzegawczych i alarmowych 

6. urządzenia pomocnicze: 
 grzejnik elektryczny o mocy 200 W komory wentylatora 

 system zabezpieczeń przed zamarzaniem wody zasilającej układu zraszania oraz 

odprowadzenia skroplin 

 przepływomierz na wodociągu 

 czujnik temperatury złoża biologicznego, oraz czujnik temperatury złoża węglowego 

 czujnik ciśnienia 

 spust odcieków z gwintem GW 1 ¼” 

7. układ sterowania należy wyposażyć w moduł umożliwiający komunikację z nadrzędnym 
systemem sterowania za pomocą protokołu komunikacyjnego (Profibus DP, Modbus RTU, 

Modbus TCP, …. etc.) 
8. nagrzewnica powietrza – urządzenie utrzymujące dodatnią temperaturę złoża w przypadku 

zaistnienia temperatur powietrza wlotowego poniżej 0oC. Wielkość i moc urządzenia zależna 

jest od temperatury wentylowanego powietrza. 
9. system monitoringu on-line stężeń gazów odorotwórczych na wlocie i wylocie z urządzenia 

składający się z czujnika pomiarowego odpowiedniego gazu (siarkowodoru lub amoniaku) i o 
odpowiednim zakresie pomiaru, osuszacza próbki gazu, membranowej pompki do poboru 

próbek gazu, gniazda poboru próbek na wlocie i wylocie z biofiltra, armatury oraz układu 

zasilania i przetwarzania sygnału pomiarowego. 

2.2.9.6. Mieszadła 

- mieszadła średnioobrotowe  TR 90-2.11-8/8 lub równoważne o nie gorszych niż podane niżej:  
• liczba – 2 szt./komorę; 

• prędkość śmigła 116 obr/min; 
• moc znamionowa Pn=1,1 kW 

• pobór mocy w p-cie pracy  P1 = 1,1 kW; 

• współczynnik ciągu (ISO 21630) – 518 N/kW 
• śmigło 2-łopatowe z PUR+GFK (poliuretan wzmocniony żywicą z włóknem szklanym), o średnicy 

0,9 m; 
• pokryte antykorozyjną powłoką ceramiczną Ceram C0 

 

- mieszadło w komorze denitryfikacji B : 
jedno mieszadło średnioobrotowe  TR 90-2.11-8/8 lub równoważne o nie gorszych niż podane niżej: 

• liczba – 1 szt./komorę; 
• prędkość śmigła 116 obr/min; 

• moc znamionowa Pn=1,1 kW 
• pobór mocy w p-cie pracy  P1= 1,1 kW; 

• współczynnik ciągu (ISO 21630) – 518 N/kW 

• śmigło 2-łopatowe z PUR+GFK (poliuretan wzmocniony żywicą z włóknem szklanym), o średnicy 
0,9 m; 

• pokryte antykorozyjną powłoką ceramiczną Ceram C0 

2.2.9.7. Pompy ciepła  

Pompy ciepła  - Pompa ciepła WPF 52 + WPF 40 o łącznej mocy 98,93 kW wraz z osprzętem, 
orurowaniem i armaturą (kompletna instalacja). 

Węzeł cieplny oparty na dwóch jednosprężarkowych pompach ciepła pracujących w systemie 

solanka/woda. 
Z uwagi na niewielką ilość miejsca w pomieszczeniu technicznym wymiennikowni zaprojektowano układ 

dwóch pomp w ustawieniu pionowym jedna na drugiej. 
Wymiary jednej pompy 1154 x 1242 x 860 mm [wys. x szer. x gł.] 

Maksymalna wysokość zestawu pomp ciepła ≤ 2,4 m. 
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Współczynnik efektywności COP układu dwupompowego nie mniejszy, niż 4,74 (EN 14511) przy 

parametrze pracy S0/W35. 

Pobór energii elektrycznej układu dwóch pomp nie może przekraczać wartości 20.66 kW (EN 14511). 
Pompy ciepła posiadają znak jakości EHPA Q.  

2.2.9.8. Wymienniki ciepła (3 szt.) 

Wymienniki ciepła zostaną zabudowane w pomieszczeniu z płyt warstwowych (wg. proj. 

konstrukcyjnego). 
Dwa wymienniki ciepła WCrr – 211 zasilane  w ciepło z pomp ciepła pracować będą naprzemiennie lub 

równolegle (sposób pracy ustala operator oczyszczalni). 

Długość wymiennika wynosi L = 4,7 m, króćce przyłączeniowe osadu Ø 150 mm, parametry wody 
grzewczej Q = 20 m3/h, t = 75/55oC,  parametry osadu Q = 100 m3/h, t = 37/33 °C, moc cieplna 

wymiennika 211 kW. 
Wymienniki ciepła typ rura w rurze  wykonanie ze stali 0H18N9 w izolacji z pianki PUR lub wełny 

mineralnej. 

Rurociągi grzewcze  z rur preizolowanych RPE SDR 17 o średnicy 63x3,8/140; 76,1/140 mm (do i z 
rozdzielacza). 

Rozdzielacze  ze stali 0H18N9 o średnicy zewnętrznej 156,0/3,0 mm i długości L=1,0 m. 
Przewody osadowe ocieplić pianka poliuretanową gr. min. 5cm. i zabezpieczyć blacha nierdzewną. 

W rozdzielaczach zabudować króćce spustowe z zaworami kulowymi. 
Na rurociągu osadu zamontować zasuwy nożowe DN 150  z napędem ręcznym (kółko), do zabudowy 

między kołnierze.  

Na wymienniku oraz przewodach powrotnych i zasilających każdy z wymienników zabudować pomiar 
temperatury medium (czynnika grzewczego oraz osadu cyrkulowanego).  

 
2.2.9.12. Kontenerowa stacja podniesienia ciśnienia  –  

 Zestaw hydroforowy  SiBoost Smart 4 Helix VE 606 (zestaw składający się z 4 pomp - dla 

zapotrzebowania pożarowego pracują 4 pompy) (pompy ze zintegrowanym przemiennikiem 

częstotliwości)  
przepływ   Q max = 6,79 l/s 

wys. podnoszenia H = 50m      
układ wielopompowy   4 szt.     

moc nominalna pompy 2,2kW       
ilość pomp                    4         

max. ciśnienie robocze wody   1,6 MPa                                  

stopień ochrony urządzenia     IP54  
SiBoost Smart 4 Helix VE 606 

 Wodomierz śrubowy typ MW  z nadajnikiem impulsów DN 100, kołnierzowy, przepływ  160 m3/h, 

zakres ciśnienia roboczego 0,3-16 bar, dokładność wskazań 0,0005 
 wentylator osiowy NV10  Ø 100 (zabudowany w ścianie bocznej kontenera stacji) 

Qp = 100m3/h,  moc 0,015kW, ciśnienie statyczne 34Pa,  n=2650 obr./min.  materiał - ABS 

 grzejnik elektryczny z termostatem, moc 2,0kW, zał. przy temperaturze ≤ 5C, wył. przy 

temperaturze ≥ 10°C 

Podstawowe parametry, funkcje oraz wyposażenie jakie ma spełniać zestaw hydroforowy opisane są 
poniżej: 

- Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do 
podłączenia pośredniego lub bezpośredniego. Składa się z normalnie zasysających, równolegle 

połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu 

dławnicowym, przy czym każda pompa jest wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Gotowe do 
podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem 

sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i 
sterującymi do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach 

mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach 
przemysłowych. 

- Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji 

przeciwpożarowych zgodnie z DIN 14462) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, 
które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają 

składników powodujących abrazję lub długowłóknistych. 
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Cechy szczególne 

- Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806) 

- Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM) 
- Wysokosprawna hydraulika pompy w połączeniu z silnikami klasy IE2, spełniającymi wymogi norm IEC 

oraz chłodzoną powietrzem, zintegrowaną przetwornicą częstotliwości 
- Oszczędność energii przez ponadprzeciętnie szeroki zakres regulacji od 25 Hz maksymalnie do 60 Hz 

- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wyłączaniem w przypadku braku wody 

wykorzystujące pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice sterującej silnika 
- Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej ułatwiającej 

konserwację 
- Odpowiedni kształt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia 

mechanicznego 
- Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia 

- Części mające kontakt z medium są odporne na korozję 

- Urządzenie sterujące/regulacyjne Comfort SCe, najwyższa jakość regulacji z ikonowym wyświetlaczem 
LCD, prostą nawigacją w przejrzystym menu, techniką czerwonego pokrętła do łatwego ustawiania 

parametrów, do sterowania pompami elektronicznymi za pomocą przetwornicy częstotliwości 
- Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym świadectwo odbioru w 

oparciu o EN10204 - 3.1) 

Wyposażenie/funkcja 
- Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej  

- Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do 
zaawansowanej iz - Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy 

- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy 
- Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16 z armaturą przelotową zgodnie z DIN 4807, strona 

ciśnieniowa 

- Czujnik ciśnienia (4-20 mA), po stronie tłocznej 
- Manometr, po stronie tłocznej 

- Automatyczne sterowanie pompą za pomocą całkowicie elektronicznego urządzenia w obudowie z 
blachy stalowej, stopień ochrony IP 54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem 

sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść do sterowania 

pompami elektronicznymi za pomocą przetwornicy częstotliwości 
Obsługa/wskaźnik 

- Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów 
roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci 

- Opis menu z symbolami i numerami 

- Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka) 
- Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie 

- Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki 
czerwonego pokrętła 

- Zamykany wyłącznik główny 
- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi użytkownika 

- Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji 

- Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji 
- Pamięć ostatnich co najmniej 16 usterek 

Regulacja 
- W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 regulowanych częstotliwością pomp poprzez porównanie 

wartości zadanej/rzeczywistej 

- Przełączanie wartości zadanej 2. wartość zadana włączana za pomocą styku 
- Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4-20 mA 

- Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w 
zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c 

- 2 zestawy parametrów do wyboru, tryb Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub tryb Expert 
(parametry robocze i regulatora) 

- Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny) 

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp  
- Standardowe ustawienie: Impuls Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana 

pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy 
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- Alternatywnie: Zamiana pomp według godzin pracy, cykliczna zamiana pomp – pompa obciążenia 

podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy 

- Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy) - 
Włączane/wyłączane 

- Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi 
- Dowolnie programowane czasy blokad 

- Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa 

Kontrola 
- Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do 

zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku 
- Sygnał czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości 

regulowanych 
- Zabezpieczenie przewodów sieciowych pompy za pomocą przerywacza obwodu 

- W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową 

- Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi 
- Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdy woda nie jest już pobierana (możliwość 

ustawiania parametrów) 
- Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników) 

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub 

przełącznika ciśnieniowego 
Interfejsy 

- Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM 
- Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM 

- Styki do zewn. wł./wył., suchobiegu i 2. Wartość zadana 
- Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji 

- Dowolnie programowane czasy blokad 

- Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa 
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe  

- Przełącznik ręczny-0-automatyczny: Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej pompy, tryb „ręczny” w 
razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), „O” (pompa wyłączona 

– nie jest możliwe dołączanie przez układ sterowania) i „Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym 

udostępniana przez układ sterowania) 
- Przekaźnik do zabezpieczenia silnika PTC 

- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu 
- Przetwornik sygnału do napięcia 0/2-10 V na 0/4-20 mA 

- Łagodny rozruch pomp obciążenia szczytowego 

- Przyłączenie do systemów zarządzania wg VDI 3814 
Zalecane wyposażenie dodatkowe:  

- Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem 
- Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory 

- Zbiornik z systemem rozdzielającym 
- Ciśnieniowe naczynie przeponowe 

- Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym 

Dopuszcza się zastosowanie  

2.2.9.13. Zbiornik retencyjny wody na sieci wodociągowej. 

Zbiornik - odcinek rury z tworzywa sztucznego PE100 RC, PN10, SDR 11, po obu stronach zakończony jest 
ślepymi kołnierzami z PEHD  o średnicy D630x57,2mm o długości 410mm z wspawanymi króćcami 

kołnierzowymi z tworzywa sztucznego umożliwiającymi doprowadzenie wody z istniejącej sieci 
wodociągowej D110mm oraz zasilenie zestawu hydroforowego. 

2.2.9.14. Komora pomiarowa na sieci wodociągowej ilości tłoczonej wody studnia z kręgów betonowych 

o średnicy 1200mm z włazem żeliwnym D250 o średnicy min. 600mm z podwójnym ryglem, z  zabudową 
drabinką złazową ze stali 0H18N9 wykonaną z profili zamkniętych 30x40mm. Pod rurociągami (zwężki) 

zabudować typowe podpory ze stali 0H18N9. Na przewodzie sieci wodociągowej w komorze zabudować  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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. Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

3.2. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy zastosować następujący sprzęt: 
- teodolity , niwelatory , 

- tyczki , łaty, taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

3.3. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu d : 
-   odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, 

-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do hydromechanizacji, 

-   transportu mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
-   sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

3.4. sprzęt do robót montażowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych sieci i instalacji sanitarnych 

technologicznych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

- samochód  dostawczy, skrzyniowy i samowyładowczy  
- żuraw samochodowy, 

- obcinarka do rur, gwintownica, 
- giętarka do rur,  

- zgrzewarka do zgrzewów elektrooporowych i czołowych, 

- sprężarka, 
- koparka,  

- narzędzia monterskie. 

3.5. sprzęt do robót demontażowych 

      Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu: 
      -    sprzęt i narzędzia do robót ręcznych, 

      -    gumówka, 

      -    nożyce mechaniczne, 
      -    wciągarka mechaniczna 

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 

również zapewnić bezpieczeństwo innych użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej 

jakości. 
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj 
oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z  zasadami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed  

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie materiały z demontażu (gruz, złom) 
oraz zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu 

budowy.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

4.2. Wymagania dotyczące transportu materiałów 

4.2.1. Rur z tworzyw sztucznych  

Rury PE dostarczane są w postaci zwojów rury PE (kręgi) lub prostych odcinków paletowanych w wiązki - 
rury PVC i PE – . Podczas transportu i składowania rur oraz kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na 

to, aby ich nie uszkodzić . Polietylen jest materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości mechanicznej na 

zarysowanie. 
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 m, 

– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m, 

– 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 zmiana położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

4.2.2.Wymagania dotyczące przewozu rur preizolowanych 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru, Szczegółowe wytyczne transportu, rozładowywania i składowania preizolowanych 

rur, kształtek i elementów powinny  
być opracowane przez ich producenta i przedkładane Inwestorowi przy zakupach rur i elementów. 

Preizolowane rury i kształtki oraz materiały dodatkowe powinny być równo ułożone na przyczepie, 

posegregowane oraz zabezpieczone pasami, przekładkami przed przemieszaniem się, tak aby nie uległy 
uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 

płaszcza osłonowego elementów preizolowanych lub bosego końca rury stalowej innego prefabrykatu. 
Zalecane jest układanie rur preizolowanych na drewnianych przekładkach ułatwiających podczepianie 

zawiesi taśmowych. 

Komponenty poliuretanowe, mufy termokurczliwe powinny być przewożone w oplandekowanych 
przyczepach, tak aby były zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych: słońcem lub 

niską temperaturą. 
W przypadku temperatur poniżej 10°C zaleca się, aby komponenty poliuretanowe były dodatkowo 

zabezpieczone przed wpływem niskich temperatur. 

Do obowiązków Kupującego należy zapewnienie prawidłowego rozładunku oraz składowania elementów 
preizolowanych i akcesoriów dodatkowych. 

4.2.3. Wymagania dotyczące transportu armatury  

Zespoły napowietrzająco - odpowietrzające należy magazynować i transportować na paletach w położeniu 
stabilnym. 

Na czas transportu należy zabezpieczyć armaturę przed przemieszczaniem i możliwością powstania 
uszkodzeń mechanicznych powłoki lub elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. 

Hydranty wolnoprzelotowe należy magazynować na paletach – w pozycji leżącej na odpowiednich 
przekładkach drewnianych, lub z wykorzystaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 
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Na czas transportu należy zabezpieczyć hydranty przed przemieszczaniem się i możliwością powstania 

uszkodzeń mechanicznych powłoki. 

Króćce przyłączy kołnierzowych hydrantów są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa, których demontaż 
winien nastąpić bezpośrednio przed montażem zasuwy. 

Niedopuszczalne jest z uwagi na możliwość uszkodzenia powłoki, używanie zawiesi stalowych lub 
łańcuchów do bezpośredniego opasania hydrantów, zrzucanie do wykopu lub ciągnięcie po terenie itp. 

Dla zachowania właściwości ochronnych powłoki z żywicy epoksydowej, należy zapobiegać szkodliwym 

oddziaływaniu pogodowym na powłokę - np. promieniowaniu UV oraz jej uszkodzeniom mechanicznym 
podczas magazynowania, transportu. Armatura winna być przechowywana w pomieszczeniach wolnych 

od zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. 

4.2.4. Wymagania dotyczące przewozu przepompowni ścieków i studzienek kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych Studzienki/przepompownie  podczas transportu musza być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
(wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi).Powierzchnie pojazdów 

przewożących studzienki musza być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 

4.2.5. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych. Studzienki 
kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 

Podczas transportu musza być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 

prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach. 

4.2.6. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.7.Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie  spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.2.8. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle   do pozycji 

wbudowania.  
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów. Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych  odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m, 1,4m, 1,6m i 2,0m należy wykonywać  za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.2.9. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach   ładunkowych 
lub luzem.  

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 

jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 

wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 

opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za  

pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy.   

Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu 
przyrządów  pomocniczych. 

4.2.10. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.2.11. Transport materiałów z demontażu  

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków transportu, jak: 
-  samochód skrzyniowy  
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-  ciągnik kołowy 

-  przyczepa dłużycowa 

-  przyczepa skrzyniowa  
        Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera na odległość do 15 

km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

4.2.12. Transport urządzeń dostarczanych w komplecie  

Transport pompowni i urządzeń dostarczanych w komplecie w całości na miejsce wbudowania – środkami 

transportowymi producenta lub wykonawcy. Elementy należy przewozić w pozycji poziomej z 

zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się na samochodzie i przed uszkodzeniem. Do rozładunku 
należy zastosować sprzęt mechaniczny (dźwigi). Zaleca się by transport urządzeń w postaci kompletnych 

instalacji dostarczany był bezpośrednio przed ich zabudowa w miejscu docelowym. Nie zaleca się 
czasowego magazynowania zwłaszcza urządzeń dostarczanych z szafą zasilająco-sterowniczą. Do czasu 

uruchomienia urządzenia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami zwłaszcza mechanicznymi i 
opadami deszczu. 

 

4.3. Składowanie materiałów 

4.3.1. Składowanie rur z PE w wiązkach lub luzem i kształtek  

Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy.  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperatura przekraczająca 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia 

nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod 
powłoka ochronna aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 
3 m, 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. 10 cm, grubości min. 2,5 

cm i rozstawie co1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 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 1÷2 m. 

Rury o mniejszych średnicach (np. do 160mm) mogą być na placu budowy przemieszczane ręcznie. 
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie. 

Przy rozwijaniu rur zwiniętych w kręgi należy zachować szczególną ostrożność gdyż uwalniany koniec rury 
odwija się z dość znaczną energią. 

4.3.2. składowanie rur preizolowanych 

W trakcie rozładunku należy sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem oraz skontrolować stan 
techniczny dostarczonych materiałów. 

Akcesoria dodatkowe takie jak nasuwki termokurczliwe, pojemniki z komponentami itp. powinny być 
rozładowane ręcznie na miejsce magazynowania. Nie dopuszczalne jest ich przerzucanie. 

Rozładunek niewielkich elementów preizolowanych, może odbywać się ręcznie, natomiast rury o długości 

12m wymagają użycia dźwigu wyposażonego w zawiesia  belkowe z taśmami parcianymi o szerokości 
min. 100mm. Niedopuszczalne jest używanie do rozładunku lin oraz łańcuchów stalowych. 

W temperaturze otoczenia poniżej -15°C zabrania się transportu oraz przemieszczania elementów w 
płaszczu polietylenowym. 

Rury preizolowane najlepiej składać w pryzmach na równym, suchym, podłożu piaskowym, korzystnie 
jeśli rury leżą na niewielkich nasypach, tak aby nie dopuścić do zabrudzenia końców rur oraz zawilgocenia 

izolacji przez wody deszczowe. Miejsce składowania nie może być terenem podmokłym ani terenem, na 

którym w czasie dreszczów zbierają się wody opadowe. Rury mogą być również układane w stosach na 
podkładach drewnianych. Nie należy jednak dopuszczać do nadmiernego ściskania płaszcza osłonowego 

oraz izolacji PUR. 
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Akcesoria dodatkowe takie jak materiały termokurczliwe, gumowe itp. należy przechowywać w suchych 

pomieszczeniach magazynowych osłoniętych od działania czynników atmosferycznych (słońce, deszcz, 

mróz). Nasuwki termokurczliwe należy przechowywać w pozycji stojącej w celu uniknięcia ich 
odkształcenia. Szczelnie zamknięte pojemniki z komponentami pianki PUR należy przechowywać w 

suchym wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +15°C do +30°C. Okres przechowywania 
komponentów po dostawie nie powinien przekroczyć trzech miesięcy. 

4.3.3.Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich elementów nie był 

narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy 

temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z materiałami 
ropopochodnymi. 

4.3.4.Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 

powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80m. Stosy 

powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z  

odpowiednimi spadkami umożliwiającym  odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania 
powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być 

ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo  pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być 

ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej   wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

4.3.5. Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający  je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągów, 
– wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
– jeżeli zachodzi konieczność - obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót 

podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych). 

Wytyczenia trasy przebiegu przewodów na podstawie danych z projektu technicznego dokonają właściwe 
służby geodezyjne. Trasę przewodu należy utrwalić kołkami na każdym załamaniu trasy oraz na prostych 

odcinkach przewodów w odległościach 30-50 m. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego 

koszt. 
Po zakończeniu robót należy dokonać inwentaryzacji ułożonej sieci zlecając upoważnionym służbom 

geodezyjnym. 
Wszelkie prace związane z montażem sieci i przyłączy kanalizacyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową . 

Roboty wykonywać odcinkami o długości około 200 m. 
Dla robót prowadzonych na terenie oczyszczalni ścieków oraz przy zabudowie stacji podniesienia ciśnienia 

przed rozpoczęciem prac należy: 
- uzgodnić harmonogram prowadzenia robót, zwłaszcza okresy możliwego wyłączenia poszczególnych 

rurociągów z eksploatacji dla dokonania przełączeń, 
- dokonać przeszkolenia pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach na obiekcie 

oczyszczalni,  

- zabezpieczyć na terenie obiektu urządzenia (pomp do pracy w okresie wystąpienia stanów 
awaryjnych),  
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- roboty prowadzić na odcinkach technologicznie możliwych do wykonania (wyłączenia na czas 

prowadzenia robót a także po ich włączeniu pełniących docelową funkcję). O ile jest to możliwe 

należy wykonać wyprzedzająco te fragmenty instalacji które nie kolidują z eksploatowanymi 
instalacjami, 

- przed włączeniem każdego z rurociągów do eksploatowanych instalacji dane rurociągi muszą być 
poddane próbom szczelności, rozruchowym w połączeniu z obiektami dla których zostały 

wykonane, następnie zostać odebrane i dopuszczone do eksploatacji.   

  

5.2. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Zaprojektowano sieci z zachowaniem wymaganych odległości od istniejącej infrastruktury podziemnej : 

- sieć wodociągowa 

- przewody technologiczne 
- przewody energetyczne 

- przewody teletechniczne 
 

5.3. Układanie rur warstwowych z PE 100 RC – technologie bezwykopowe  

Ze względu na lokalizację sieci w terenie o gęstej zabudowie oraz w pasie drogowym a także warunki 
techniczne i gruntowe do układania rurociągów należy wykorzystać technologię bezwykopową.  

Metoda wykorzystuje naturalną elastyczność polietylenu, jest idealna do przeprowadzania nowo 
budowanych rurociągów w terenach silnie zurbanizowanych, pod przeszkodami takimi jak: rzeki, drogi, 

linie kolejowe itp.  
Bezwykopowe układanie rurociągów zwiększa wymagania dla stosowanych w tym przypadku systemów 

rurowych. 

Aby nie doszło do skrócenia żywotności instalowanych w ten sposób rurociągów, celowym jest stosowanie 
rur o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe. 

Do wykonania sieci należy użyć rur warstwowych PE 100 RC SDR 17 w kręgach, spełniających wymagania 
do wykorzystania do metod bezwykopowych . 

Zakres prac Wykonawcy obejmuje: 

1. Opracowanie i uzgodnienie z inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem robót projektu 
wykonawczego przewiertu w oparciu o dane: 

 profil trasy projektu budowlanego, 

 dokonaną we własnym zakresie aktualizację lokalizacji podziemnych urządzeń kolidujących na 

trasie projektowanego przewiertu, 
 uzyskane w czasie wizji terenu w celu  ustalenia wstępnej  lokalizacji placów maszyn i „punktów 

wejścia” rurociągu, 

2. Wykonanie otworu pilotażowego po trajektorii przyjętej w projekcie wykonawczym 
3. Rozwiercenie i wciągnięcie zaprojektowanej rury, 

4. Wykonanie połączeń odcinków rurociągu z zastosowaniem wykopu otwartego. 

Rury z tworzyw sztucznych (PE) są elastyczne. Tę właściwość giętkości  rur wykorzystuje się, przy zmianie 
kierunku trasy rurociągu. 

Promień gięcia rur polietylenowych jest określany w zależności od temperatury otoczenia, przy której 
prowadzone są prace. Zależy on również od sztywności rury (szeregu wymiarowego SDR). 

Promienie gięcia rur polietylenowych: 

Temperatura Szereg wymiarowy SDR 11, 17 
≥ 20°C                                20 x Dy 

≥ 10°C                                35 x Dy 
≥ 0°C                                 50 x Dy 

Wraz ze spadkiem temperatury materiału rury zwiększa się jego sztywność i kruchość. Prace montażowe 

prowadzić  przy temperaturach otoczenia powyżej 0°C . 
 

Technologie przewiertów sterowanych 

5.3.1.– horyzontalny przewiert sterowany 

Technologia oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego poszerzania jego średnicy przy 
jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomocą płuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia rury 
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przewodowej lub osłonowej. Rura przewodowa posadowiona zostanie w zwiercinach gruntu 

wymieszanymi z bentonitem. Przewierty można wykonać z poziomu gruntu, dzięki zakrzywianiu trajektorii 

przebiegu przewiertu. 
Lokalizacja otworów pilotażowych po trajektorii przyjętej w projekcie wykonawczym. 

Roboty polegają na  rozwierceniu i wciągnięciu zaprojektowanej rury. Przewierty wykonać maszyną do 
przewiertów horyzontalnych do 8t,  

5.3.2. - technologia przecisków hydraulicznych  -  

Metoda stosowana do układania stosunkowo krótkich odcinków rurociągu, np. przy przekraczaniu dróg. 

Głowica przeciskowa, wyposażona w mechanizm udarowy, rozpycha na boki grunt znajdujący się na jej 

drodze, tworząc przestrzeń dla wciągnięcia rurociągu. Wciągany rurociąg, zwłaszcza w przypadku gruntów 
kamienistych i skalistych, narażony jest na duże zarysowania powierzchni zewnętrznej i naciski punktowe. 

Wykonanie wykopów dla komór roboczych przecisków .  
Przecisk wykonywany będzie z komór roboczych rozmieszczonych w miejscach lokalizacji studzienek 

rewizyjnych lub miejsc podłączenia rurociągów bocznych lub przyłączy od indywidualnych pompowni.  

Zaprojektowano dwa typy komór roboczych: komory startowe – dwu- i trzykierunkowe, komory końcowe. 
Krawędzie boczne wykopu pod komory oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 

do trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie 
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Kołki świadki wbija się po obu stronach 

wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 Komory startowe 

Komory te przeznaczone są do umieszczenia w nich maszyny przeciskowej. Wykonane będą w postaci 

prostokątnych wykopów o ścianach pionowych, umocnionych ściankami szczelnymi typu lekkiego.  

Wymiary komory startowej w planie założono wstępnie jako 3,0 x 2,0 m (dla komór dwukierunkowych, z 
których wykonywany będzie rurociąg główny) lub 3,0 x 3,0 m (dla komór trzykierunkowych, z których 

wykonywane będzie także przejście pod droga). Wymiary powyższe są minimalnymi wymiarami 
wymaganymi dla maszyn przeciskowych typu Bohrtec; jeżeli wykonawca stosować będzie maszyny innego 

producenta, wymiary komór należy odpowiednio skorygować stosownie do gabarytów maszyny. 

 Komory końcowe 

Przeznaczone są do odbioru segmentów roboczych w trakcie przecisku. Różnią się od komór startowych 
wymiarami (ok. 2,0 x 2,0 m). Umocnienie ścian i ewentualne odwodnienie dna analogicznie jak w 

komorach startowych. 
Po wykonaniu przecisku we wszystkich kierunkach z danej komory startowej i przeniesieniu maszyny do 

następnej komory w komorze zabudowana będzie studzienka rewizyjna. 

Zastosowanie metod bezwykopowych pozwala na  : 
- zapewnienie znacznych oszczędności w inwestycji w porównaniu do tradycyjnych metod 

wykopowych, 
- obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie części robót podziemnych, takich jak: 

wykonywanie wykopów, zasypywanie, wymianę gruntu, zagęszczanie oraz nadziemnych, np. 
rekultywacji nawierzchni, 

- skrócenie czasu montażu, 

- ograniczenie do minimum powierzchni wykopu, 
- najmniejszy stopień ingerencji w infrastrukturę oraz oddziaływanie na środowisko, 

- brak utrudnień w ruchu drogowym, 
- możliwość wykorzystania istniejących tras przewodów, 

- mniejsza możliwość uszkodzenia już istniejących sieci podziemnych znajdujących się w pobliżu 

budowanego rurociągu, 
- zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie możliwości osiadania gruntu, a co za tym idzie, 

prawdopodobieństwa uszkodzenia sąsiadujących budynków, 
- zminimalizowanie utrudnień w ruchu pojazdów, 

- odwodnienia wymagają tylko wykopy początkowe i końcowe, a nie cała trasa nowego rurociągu, 
- wzrost bezpieczeństwa robót, 

- większa trwałość konstrukcji. 

5.4. Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej w wykopie  
Dotyczy w ramach zakresu wg.  głównie przykanalików grawitacyjnych  z PVC lub w przypadku zgody 

właściciela działki na układanie sieci i przykanalików ciśnieniowych z rur PE.  
Rury polietylenowe, tak jak inne rury z tworzyw termoplastycznych są rurami elastycznymi i w związku z 

tym nie przenoszą obciążeń zewnętrznych samodzielnie, lecz część obciążeń przenoszona jest przez 
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otaczający rurę grunt. Im lepsze jest zagęszczenie tego gruntu i im dokładniej przylega on do zewnętrznej 

powierzchni rury, tym większy jest jego udział w przenoszeniu obciążeń i tym mniejsze ugięcia rury. 

W związku z powyższym, konieczne jest dokładne zagęszczanie gruntu obsypki. 
Obsypkę rury należy wykonywać warstwami o grubości 10-30 cm do wysokości co najmniej 30 cm 

powyżej wierzchu rury. Materiał stosowany do obsypki – wg PBW jest piasek. Stopień zagęszczenia 
obsypki określa PBW. Zagęszczanie może być wykonane przy pomocy sprzętu mechanicznego lub bez 

jego pomocy (stosując np. ubijaki ręczne). Przy wymaganych średnich i wysokich stopniach zagęszczenia 

obsypki zalecane jest stosowanie sprzętu mechanicznego. 
Pierwsza warstwa obsypki winna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwróceniem uwagi 

na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypką (tzw. pachwin). Przy zagęszczaniu 
tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować podniesienia się rury. 

Obsypkę rurociągów w pasie drogowym, należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza 
tymi terenami zagęszczanie do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

• Rodzimy materiał z wykopu o nieokreślonym uziarnieniu może być wykorzystany ponownie. 

• Stosowany na obsypkę rury grunt nie powinien powodować powstania niewypełnionych przestrzeni, 
dziur. Materiał z wykopu powinien zapewniać osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia 

Proctora, w zależności od przewidywanego obciążenia. 
• Należy zwracać uwagę, aby w materiale stosowanym do zasypywania nie występowały kamienie o 

wielkości mogącej powodować zaciśnięcie rurociągu (przyjmuje się, że wielkością graniczną jest 

około 60 mm średnicy). 
• Podłoże wykopu powinno zapewnić równomierne podparcie na całej długości rur, umożliwiające 

prawidłową ich instalację i uzyskanie odpowiedniego spadku. 
• Nie wolno stosować odpadów (np. gruzu, złomu itp.). W przypadku układania rur z PE100 RC 

metodami wykopowymi w okresie zimowym zabudowa rurociągu powinna odbywać się przy użyciu 
gruntu niezmrożonego, w zakresie temperatur przewidzianym standardowo jak dla typowych rur PE. 

Montaż rurociągów w wykopie wąskoprzestrzennym, o ścianach zabezpieczonych płytami wykopowymi 

może odbywać się dwoma metodami: 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

– montaż odcinków rurociągu 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. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia  rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 

   -  najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu,     
   -  tj. od 0,6 do 0,8 m/s, Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

   -  dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰.  

   -  dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰), największe 
dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur z tworzywa 

sztucznego TWS do 6,5m/s – zgodnie z informacja uzyskaną od producenta rur). 
   -  głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od 1,0 do 1,3 

m  (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

5.5. Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych 

w normach PN-EN12201-1÷4:2004. 

5.5.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe.  
Do realizacji robót należy wykorzystać metodę zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem 
kształtek elektrooporowych. Połączenia odcinków tłocznych od przepompowni  z siecią główną 
wykonać przy użyciu trójników elektrooporowych  redukcyjnych lub równoprzelotowych o średnicach 
zależnie od lokalizacji wg. PBW .  

Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki poletylenowe (PE) zawierają jeden lub 

więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło w celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem rury lub kształtki. 

Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 
kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 



                          SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 33/59 

                              Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa 

powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. Kształtki elektrooporowe są kształtkami typu 

mufowego, łączenie elementów odbywa się pomiędzy powierzchnią wewnętrzną kielichów (muf) kształtki, 

a powierzchnią zewnętrzną rur lub bosych końców kształtek.  
Wykonanie połączenia kształtek elektrooporowych (mufowych): 

 - Przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry, o ile powstały podczas cięcia; 
jeśli to konieczne – oczyścić rurę wewnątrz, 

- Przy użyciu mechanicznego skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów 

łączonych elementów, które znajdą się w strefie zgrzewania; nie skrobać wewnętrznej powierzchni 
kształtek elektrooporowych,  

- Oczyszczone skrobakiem miejsca przemyć papierem technicznym nasączonym płynem czyszczącym.  
- Jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy przemyć jej 

powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym.  
- Nie dotykając palcami oczyszczonej powierzchni, zaznaczyć na końcu rury głębokość jej wsunięcia do 

kształtki.  

- Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie i unieruchomić w 
zacisku montażowym; sprawdzić jeszcze raz głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza 

kształtki.  
- Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki; niedopuszczalna jest jakakolwiek 

zmiana napięcia i/lub czasu grzania kształtki; wtyczki na kablu zgrzewarki powinny pasować do 

kołków stykowych kształtki.  
- Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń – zgrzewarka wyświetla komunikat o 

pozytywnym zakończeniu procesu lub o wystąpieniu błędu; sprawdzić wysunięcie wskaźników 
grzania.  

- Zanotować na rurze czas zakończenia zgrzewania oraz numer zgrzewu i pozostawić połączenie w 
zacisku montażowym do wystudzenia (co najmniej 1,5 minuty na każdy 1 mm grubości ścianki 

rury).  

Połączenia kołnierzowe realizowane przy pomocy tulei kołnierzowych 
Do łączenia z armaturą kołnierzową lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi w kołnierze 

wykorzystywać tuleje kołnierzowe. Kształtki te wykonane są z polietylenu i mogą być dogrzane techniką 
doczołową lub elektrooporową do końca rury lub innej kształtki (np. trójnika). Przed dogrzaniem tulei 

należy założyć na nią odpowiadający jej rozmiarem stalowy kołnierz dociskowy, który powinien posiadać 

odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. 
Do uszczelnienia takiego połączenia należy stosować uszczelki gumowe z wkładem stalowym oznaczane 

symbolem G-St. 
Śruby stosowane do skręcania połączenia powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję (np. 

stali nierdzewnej) lub posiadać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Należy dokręcać je kluczem 

dynamometrycznym w kolejności naprzemianległej (metodą „po krzyżu”). Wartości momentów siły 
dokręcania śrub podano w poniższej tabeli. Po upływie ok. 1 godz. należy dokręcić ponownie wszystkie 

śruby z zachowaniem kolejności ich dokręcania jak wyżej. Jest to konieczne ze względu na pełzanie 
polietylenu. Z tego też względu połączenia tego typu nie mogą być poddawane działaniu momentów 

zginających – w razie potrzeby stosować elementy mocujące lub bloki zabezpieczające połączenie przed 
odkształceniami. 

Należy również zwrócić uwagę, aby łączone elementy były ustawione możliwie współosiowo. 

 
Wartości momentów siły dokręcania śrub połączeń kołnierzowych  

  

Średnica nominalna rury [mm]  63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 

Moment siły [Nm] 20 20 25 25 25 25 35 35 45 45 

 

- zgrzewanie doczołowe, polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek  do 

właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego     materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 

wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek.  

5.5.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 
rur. Połączenia te maja zastosowanie w przewodach o średnicach do 110 mm. Połączenia rur z PE z 
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rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek kołnierzowych (adaptorów 

czołowych). 

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na te rurę 
kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelka 

musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

5.6. Połączenia rur i kształtek z PVC-U Połączenia kielichowe na wcisk 

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 1452-1÷5:2000. 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.7. Montaż armatury i uzbrojenia sieci i instalacji  

5.7.1. Montaż armatury na sieci kanalizacji ciśnieniowej  

Uzbrojenie sieci montuje się na rurociągu bezpośrednio w gruncie. 
Zastosowano armaturę z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego.  

Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 

Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione 

porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
niniejszej normy. 

Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem 

nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W czasie wykonywania robót montażowych sieci należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 

producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

5.7.1.1. Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków (ZP) – montowany w najwyższych 

punktach rurociągu,  dzięki któremu możliwe jest zarówno napowietrzenie rurociągów, jak też usuwanie 

znajdujących się w rurociągu gazów;  do zabudowy bezpośredniej w gruncie  z połączeniem kołnierzowym 
DN80. 

Zawór działa samoczynnie, a dzięki jego budowie możliwe jest zredukowanie skutków uderzenia 
hydraulicznego. 

Gniazdo zaworu nie ma styczności ze ściekami (poduszka powietrzna). Zespół napowietrzająco-
odpowietrzający pracuje dla maksymalnej wartości ciśnienia roboczego 16 bar.  

Zespół składa się z rury osłonowej z PE z pokrywą z PE, armatury odcinającej i zaworu napowietrzająco-

odpowietrzającego, wyposażony jest w układ od płukania i czyszczenia bez demontażu zaworu 
odpowietrzającego. W płycie dennej rury osłonowej zamontować należy złączkę odwadniającą.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanego zaworu z zamówieniem oraz z jego 
przeznaczeniem. 

Przed przystąpieniem do montażu należy: 

• sprawdzić czystość wnętrza zaworu oraz czołowych powierzchni przyłączy, 
• sprawdzić stan powłoki ochronnej (zawory nr kat.9863), w przypadku stwierdzenia drobnych 

uszkodzeń powłoki należy użyć do ich usunięcia zestawu naprawczego nr kat. 3442 lub farby 
renowacyjnej                                                                                                 . 

• sprawdzić funkcje otwórz-zamknij przy pomocy mechanizmu uruchamiającego 
• zawór kulowy trójdrogowy pozostawić w pozycji na-odpowietrzania 

Montaż armatury winien się odbywać w sposób eliminujący uderzenia mogące spowodować uszkodzenia 

powłoki. 
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający zamontować należy  w warstwie odsączającej z grubego żwiru 

na wysokości od  rurociągu do powierzchni terenu. Od góry pokrywę z PE zabezpieczyć włazem żeliwnym 
kl. D400 ze śrubami zabezpieczającymi przed kradzieżą,  osadzonym na stożku/pierścieniu odciążającym. 

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający należy zamontować na rurociągach, na pionowym odejściu „w 

górę” w tym celu na sieci zabudować kształtkę kielichowo-kołnierzową do rur PE zredukowaną lub 
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równoprzelotową:  D 75/DN80, D90/DN80, D110/DN80 (zależnie od średnicy rurociągu na którym jest 

montowana).  

Montaż musi być przeprowadzony możliwie najbliżej rurociągu, tak aby ograniczyć niebezpieczeństwo 
zamarzania.  
Nie montować zestawu napowietrzająco--odpowietrzającego z boku głównego rurociągu.  

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający jest wyposażony w armaturę odcinającą, która za pomocą 

półobrotu może zostać otwarta lub zamknięta (nie ma konieczności montowania dodatkowej zasuwy 
odcinającej). Zespół napowietrzająco-odpowietrzający zamykany jest od góry za pomocą pokrywy i 

pierścienia włazu. Podczas zabudowy 

zestawu w ziemi, należy uwzględnić wykonanie żwirowego sączka, umożliwiającego odprowadzania wody 
deszczowej dostającej się pod pokrywę włazu przez otwory wentylacyjne. Z uwagi na to, że zawór ma 

możliwość odprowadzania wraz z powietrzem niewielkich ilości wody, należy przewidzieć możliwość jej 
odprowadzenia przez odwodnienie, np. sączek. W tym celu na dnie zestawu znajduje się złączka 

odwadniająca, umożliwiająca podłączenie przewodu PE i odprowadzenie zalegającej wody z wnętrza rury 

ochronnej zespołu na- i odpowietrzającego. W przypadku zabudowy z wysokim poziomem wód 
gruntowych należy zaślepić otwór odpływowy odwodnienia obudowy zespołu (ewentualnie wody 

napływowe należy w trakcie prac serwisowych odpompowywać). 
Zespoły można montować na rurociągach w pionowym położeniu. 

Przed zespołami, nie jest wymagane zamontowanie armatury odcinającej gdyż element odcinający 
wchodzi w skład zespołu. 

5.7.1.2. System Płukania Sieci (HW) – zespół uzbrojenia zamontowanego bezpośrednio na rurociągach 

kanalizacji sanitarnej  zabudowany bezpośrednio w ziemi.  
W skład zespołu odwadniająco - płuczącego wchodzą: hydrant podziemny wolnoprzelotowy zabudowany 

bezpośrednio w ziemi i połączony kołnierzem z kształtką kielichowo-kołnierzową do rur PE zredukowana 
D110/DN80 lub równoprzelotowa D90/DN80 (zależnie od średnicy rurociągu). Od góry hydrant 

zabudowany jest skrzynką  do hydrantów. Hydrant wyposażony jest w zasuwę odcinającą. Hydrant pełni 

podwójną rolę odwodnienia rurociągów poprzez podłączenie do wozu asenizacyjnego lub w przeciwna 
stronę do samochodu SC w celu płukania ciśnieniowego. 

Cechy konstrukcyjne hydrantu wolnoprzelotowego :  
- samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody, 

- wolny przelot, 

- ilość wody pozostałej „0”, 
- możliwość wykorzystania hydrantu do monitoringu przewodów z uwagi na wolny przelot, 

- głowica z żeliwa EN- GJS- 400, 
- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, 

- płyta odcinająca ze stali nierdzewnej, 
- cokół hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

- współczynnik Kv=153 m3/h, 

- kołnierz przyłączeniowy wg EN 1092-2, 
- hydrant wyposażony jest w uchwyt kłowy DN80. 

Hydranty zabezpieczone są wewnątrz i zewnątrz antykorozyjnie poprzez pokrycie fluidyzacyjne żywicą 
epoksydową (EWS). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanego hydrantu z zamówieniem. 

Hydranty podziemne wolnoprzelotowe dostarczane są w stanie gotowym do montażu w wykonaniu z 
przyłączem kołnierzowym.   

Przed montażem należy w wykopie odpowiednio przygotować powierzchnię posadowienia hydrantu i 
zwrócić uwagę na jego głębokość zabudowy. 

Montaż przeprowadza się na łuku kołnierzowym ze stopką o średnicy DN 80. Kolano stopowe powinno być 
mocno posadowione, a powierzchnia kołnierza musi być pozioma. Hydranty posiadają osadzoną w stopie 

uszczelkę kołnierzową, co ułatwia ich montaż. Do połączenia kołnierza hydrantu z łukiem zalecamy 

stosować śruby nierdzewne. Śruby należy przykręcać równomiernie na krzyż. 
Następnie powinno się wykonać odwodnienie hydrantu. 

 
5.7.1.3. Studzienki kanalizacyjne . Komory rozprężne.  

Studzienki kanalizacyjne – komory rozprężne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone 

w PN-B/10729:1999. 
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Studnie prefabrykowane z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z betonu C35/45 wibroprasowanego, 

o wodoszczelności W8, mrozoodporności F100. 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane 
zgodnie z instrukcjami producentów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad:  
- najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami 

określonymi w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych  kołowych 

Średnica przewodu 

odprowadzającego 
(m) 

 

      Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

 
przelotowej połączeniowej spadowej-kaskadowej 

0,20 
 

1,20 (1,00)* 
 

      1,20  (1,00)* 
 

1,20  (1,00)* 
 0,25 

 0,30 

 0,40 

 

1,40 

 

 
    1,60  (1,50)* 

 
2,00 

0,50 

 

1,40 

 

1,60 (1,50)* 
 

2,00 

1,40 

 
1,60  (1,50)* 

 

2,00 
 

 

 

0,60                        
0,80 

 

           1.20 

* dla studzienek prefabrykowanych  

 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max-50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 

m) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów  

bocznych. 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu 

i  przygotowanym fundamencie betonowym. 
- Studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym natomiast w trudnych  

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych, kaskadowych i odwodnieniowych) 

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem  KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto 
w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez „Transprojekt" Warszawa [23]. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory roboczej, 

- komina włazowego, 
- dna studzienki, 

- włazu kanałowego, 

- stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać jako szczelne (prefabrykowane).  

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 . 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 

przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 

kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 
kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego 

wymiaru w drugi. 
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Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 

powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02, innych przypadkach można stosować włazy typu  
lekkiego wg PN-H-74051-01. 

Jako przykrycie studzienek, projektuje się pokrywy żeliwne klasy D 400 z podwójnym ryglem. Poziom 
włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 

krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory  roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. a studzienek ściekowych i ich 

rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej 
spadku podłużnego.  

Kręgi betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, 
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" 

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.  

Zastosowanie prefabrykatów betonowych z betonu C35/45 nie wymaga ich dodatkowej izolacji.  
Połączenia kręgów wykonać za pomocą specjalnych uszczelek gumowych (dostarczanych przez 

producenta studni), których konstrukcja umożliwia szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu 
niewielkiej siły. Do montażu należy użyć smaru poślizgowego, którym pokrywa się zewnętrzna 

powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzna powierzchnię „ zamka” 

górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. 
Zamiennie dopuszcza się połączenia cementem ekspansywnym (pęczniejącym przy wiązaniu). 

Wyposażenie studzienek i zespołu odwadniajaco-płuczącego według części rysunkowej Projektu. Pod 
uzbrojenie montowane w studzienkach zastosować podpory wykonane z ceownika 50 ze stali 

ocynkowanej.    
Wokół studzienek należy bardzo starannie wykonać obsypkę i zasypkę wykopu z wymaganym stopniem 

zagęszczenia, co zapewni trwałe zakotwienie studzienek w gruncie. W przypadku zmiany lokalnego 

zagospodarowania terenu studzienki należy lokalizować poza pasem ciągów drogowych (ciągi piesze i 
trawniki itp.).   

5.7.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić, czy wszystkie dostarczone produkty 

odpowiadają potrzebom inwestycji i są wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń, w szczególności sprawdzić 

zgodność z projektem: 
– średnica studzienki, 

– konfiguracja profilu hydraulicznego, 
– rodzaj i średnica króćców,  

– sprawdzić kompletność dostarczonych elementów, sprawdzić stan i czystość uszczelek. 
Prace montażowe poprzedzić odwodnieniem wykopu jeśli wystąpi taka konieczność. 

Z dna wykopu powinny być usunięte duże i ostre kamienie. Ewentualne lokalne zagłębienia wypełnić 

zagęszczonym gruntem. 
Na takim podłożu umieszcza się warstwę podsypki piaskowej o grubości 15 cm. Przed montażem 

studzienki warstwę podsypki wyrównać. Nie należy jej zagęszczać, aby podczas montażu mogły w niej 
zagłębić się swobodnie spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek (zwykle użebrowanie 

wzmacniające). Podczas montażu w podsypce wykonać lokalne przegłębienia na swobodne umieszczenie 

króćców kielichowych. 
W przygotowanym podłożu ustawić kinetę. Górę kinety należy wypoziomować. 

Podłączyć rury kanalizacyjne do kinety przez wciśnięcie ich do kielicha. 
W celu unieruchomienia połączonego węzła kanalizacyjnego zalecane jest zasypanie wykopu do 

wysokości co najmniej 10 cm powyżej wierzchu rury. Kielich połączeniowy do rury trzonowej pozostaje 
ponad obsypką. 

Dociąć rurę trzonową do wymaganej wysokości piłą ręczną lub mechaniczną. Należy pamiętać, że cięcia 

dokonuje się pośrodku karbu. Tak ucięta rura poprawnie układa się wraz z uszczelką w kielichu rury 
trzonowej. 

Umieścić uszczelkę do rury karbowanej po zewnętrznej stronie rury trzonowej, w zagłębieniu pomiędzy 
pierwszym a drugim karbem rury. 

Oczyścić kielich kinety. Posmarować go wewnątrz środkiem poślizgowym. 

Rurę trzonową z zamontowaną uszczelką osadzić w kielichu kinety. 
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Obsypkę piaskową zagęścić  się równomiernie warstwami (maks. 30 cm) na całym obwodzie studzienki. 

Należy pamiętać o dogęszczaniu gruntu wokół studzienki podczas wyjmowania szalunków . 

Zagęszczenie gruntu należy prowadzić warstwami podanymi w PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) w taki 
sposób, żeby nie dopuścić do nadmiernej owalizacji studzienki ani też przesunięć czy odgięć podłączeń 

kanalizacyjnych. 
 
5.7.3. Przepompownie ścieków 

Zbiorniki przepompowni powinny być posadowione w sposób zapewniający, odporność na działanie sił 

zewnętrznych. Wg PBW zbiornik z HDPE może przenosić obciążenie maksymalne 5 kN/m2, stąd można go 

montować w trawniku obok budynku, w ciągach komunikacyjnych dla pieszych lub rowerów. Wtedy 
stosować można się pokrywę typu B 125. W innych przypadkach należy zabudować dodatkowe 

wzmocnienie w postaci odciążającego pierścienia betonowego i włazu typu ciężkiego. Włazy i przykrycia 
zamontować w sposób zabezpieczający studzienkę przed 

napływem wód powierzchniowych. 

Montaż przepompowni przydomowej : 
1. minimalna odległość od budynku mieszkalnego (min. 5 m od otworów okiennych) i granicy sąsiada 

(2 m), 
2. lokalizacja ustawienia skrzynki sterowniczej   

3. Wykonać wykop odpowiedniej głębokości, uwzględniając podsypkę piaskową. Głębokość wykopu 
musi zapewniać prawidłowe podłączenie przykanalików grawitacyjnych. 

4. Umieścić zbiornik przepompowni w wykopie, wypoziomować, starannie posadowić i obsypać dolną 

część, tak by nie zmienił swojego położenia podczas wykonywania podłączeń 
5. Podłączyć przykanalik grawitacyjny (minimalne przykrycie – 1,2 m) oraz przewód tłoczny 

(minimalne przykrycie –1,4 m). 
6. Przeprowadzić kanalizację kablową z rur PVC DN 50mm, unikając zbyt ostrych załamań kierunku i 

zachowując minimalne przykrycie – 0,6 m. 

7. Jeżeli górna krawędź studzienki jest równo z powierzchnią terenu, przykryć pokrywą. W przeciwnym 
razie założyć przedłużenie, łączone teleskopowo ze studzienką, wyrównując do powierzchni terenu . 

8. Starannie obsypać warstwami gruntu po 30cm, szczególnie zwracając uwagę na odpowiednie 
zagęszczanie gruntu, tak by nie nastąpiło zdeformowanie studzienki ani jej odchylenie od pionu. 

Nie można do tego celu używać urządzeń mechanicznych. 

9. Zamontować pompę w zbiorniku, podłączyć kabel zasilający. 
10. Podłączyć szafę sterującą. 

Po wyrównaniu terenu i wysianiu trawy, przepompownia nie powinna być widoczna ani słyszalna, gdyż 
pompa zatapialna pracuje bardzo cicho. 

Montaż przepompowni  w ciągach komunikacyjnych wymaga wykonania odpowiedniego wzmocnienia 
górnej części. Właz powinien być podparty na pierścieniu betonowym odciążającym, a otoczenie 

wzmocnione chudym betonem do głębokości 50 cm i wokół pierścienia betonowego 30 cm. Należy 

zastosować właz typu ciężkiego. 
Parametry techniczne przepompowni wg tabeli : 

Lp. Urządzenie Parametry 

1. Zbiornik pompowni kanalizacji ciśnieniowej 1 szt. 

A. Materiał PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi 

B. Minimalna średnica min. 600 w części retencyjnej 

C. Minimalna wysokość zbiornika min. 2500 

D. Konstrukcja zbiornika monolityczna,  

E. Dno Zbiornika Półkuliste lub Eliptyczne – zapobiegające powstawaniu 

osadów i zagniwaniu ścieków 

F. Zabezpieczenie przed wypłynięciem i 
deformacją 

Przy wodzie gruntowej równej z poziomu terenu 
zbiornik musi być zabezpieczony przed wypłynięciem i 

deformacją co musi być potwierdzone przez stosowne 

obliczenia. 

G. Retencja czynna zbiornika pomiędzy 

poziomem włącz i wyłącz pompę (poniżej 
poziomu dolnej krawędzi rury napływowej)  

Min. 200 l 

I. Zagłębienie  rury napływowej (do dolnej 

krawędzi rury napływowej) 

Min. 1500 mm do górnej krawędzi zbiornika, 1 otwór 

gotowy do podłączenia z uszczelką + 1 jako możliwość 
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podłączenia 

J. Średnica podłączanej rury napływowej Min. DN 160  

K. Uszczelnienie rury napływowej Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie 

dostawy) 

L. Zagłębienie rurociągu ciśnieniowego Min. 1200 mm od górnej krawędzi zbiornika, jeden 

króciec ciśnieniowy DN50 wyprowadzony na zewnątrz 

zbiornik 

M Średnica rurociągu tłocznego w zbiorniku DN40 

N. Uszczelnienie króćca tłocznego Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie 

dostawy) 

O. Pokrywa zbiornika Z PEHD – do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana 

lub Pierścień odciążający z włazem żeliwnym, 

przejezdnym. 

2. Wyposażenie zbiornika 1 szt. 

A. Zamocowanie pompy Trawers ze sprzęgłem nadwodnym 

B. Trawers, sprzęgło nadwodne i osprzęt 
mocujący 

Wykonane kompletnie z tworzywa sztucznego lub stali 
nierdzewnej włącznie z linką z PP lub łańcuchem ze 

stali nierdzewnej do podnoszenia pompy. 

C. Orurowanie Stal nierdzewna min. AISI304 (1.4301) 

D. Armatura odcinająca Zawór kulowy z tworzywa sztucznego lub stali 
nierdzewnej obsługiwany z poziomu terenu. 

C. Zawór zwrotny Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony 
proszkowo przed korozją, mający dopuszczenie do 

zastosowania w ściekach, obsługiwany bez 

konieczności wchodzenia do zbiornika. 

D. Możliwość podłączenia urządzenia płuczącego Tak 

3. Pompa nr 1 z urządzeniem tnącym i 10 m 
kablem o parametrach 

 

A. Wysokość podnoszenia przy Q=0,l/s H=  min. 26 m  

B. Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s H=  min. 17 m  

C. Wysokość podnoszenia przy Q=5,0 l/s H=  max. 5,5 m 

D. Max. pobór mocy P1 Max. 2,1 kW 

4. Pompa nr 2 z urządzeniem tnącym i 10 m 
kablem o parametrach 

 

A. Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s H=  min. 29 m  

B. Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s H=  min. 21 m 

C. Wysokość podnoszenia przy Q=5,0 l/s H=  max. 9 m 

D. Max. pobór mocy P1 Max. 2,2 kW 

5. Pompa nr 3 z urządzeniem tnącym i 10 m 
kablem o parametrach 

 

A. Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s H=  min. 41 m  

B. Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s H=  min. 33 m  

C. Wysokość podnoszenia przy Q=4,0 l/s H=  max. 25 m 

D. Max. pobór mocy P1 Max. 3,2 kW 

E. Zasilanie Trójfazowe (nr 3,2,1)  lub jednofazowe (nr 2,1) dla 
podanej charakterystyki 

F. Materiał z którego wykonany jest nóż tnący Min. stal kwasoodporna min. 1.4401 hartowana  

G. Obudowa silnika pompy Min. stal nierdzewna 1.4301 lub z żeliwa. 

H. Długość kabla pompy Min. 10m 

I. Możliwość pracy pompy z wynurzonym 

silnikiem w trybie S2 

Min. S2 15min. 

J Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojeń pompy Tak 

K Uszczelnienie silnika na wale Min. Podwójne mechaniczne SiC/SiC 

L Opcjonalna możliwość podłączenia czujnika 

wilgoci do kontroli komory uszczelniającej 

Tak 

6. Urządzenie sterujące w szafie zewnętrznej 1 szt. 
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A. Sposób sterowania poziomem Pływakami 

B. Funkcje sterowania i kontroli B1. Funkcje sterowania 

B1.1. Sterowanie ogranicza jednocześnie włączane 
pompy w systemie do ilości koniecznej do zachowania 

prędkości samooczyszczania na poszczególnych 

średnicach rurociągów. 
B1.2. Sterowanie uniemożliwia jednoczesne włączanie 

zbyt dużej ilości pomp, zapobiegając ich wzajemnemu 
dławieniu i stratom energii 

B1.3. Sterowanie gwarantuje płynne stopniowe 

włączanie pomp po zaniku napięcia bez ich 
wzajemnego dławienia i strat energii. 

B1.4. Sterowanie umożliwia zdalne włączenie i 
wyłączenie pompy z dowolnego miejsca za pomocą 

każdego komputera podłączonego do internetu. 
B1.4. Sterowanie zabezpiecza pompę przed 

suchobiegiem 

B1.5. Sterowanie zabezpiecza pompę przed 
przeciążeniem 

B.1.6. Sterowanie zabezpiecza pompę przed 
suchobiegiem i asymetrią faz. 

B.1.7. Sterowanie zapewnia pracę testową pompy co 

48 godzin. 
B.1.8. Sterowanie zabezpiecza pompę przed 

przegrzaniem przez możliwość podłączenia styków 
bimetalicznych 

B.1.9. Sterowanie posiada przełącznik pracy 

ręczna/automatyczna 
B.1.10. Sterowanie posiada wyłącznik główny 

B.1.11. Sterowanie posiada wyświetlacz umożliwiający 
odczyt: poziomów, czasu pracy i ilości włączeń, prądu 

oraz stanów awaryjnych 
B2. Funkcje kontrolne 

B2.1. Sterowanie umożliwia odczyt następujących 

stanów pracy systemu kanalizacji ciśnieniowej z 
dowolnego komputera podłączonego do internetu. 

B2.1.1. Pompowanie, Awaria z rozróżnieniem rodzaju, 
ilości i czasu włączeń pompowni w zadanym okresie 

B2.1.2. powstania korka w rurociągu 

B.2.1.3 Podwieszenia zaworu zwrotnego w rurociągu 
B2.1.4. Nielegalnego odprowadzenie wody deszczowej 

do pompowni 
B2.1.5. Sterowanie informuje o awariach drogą 

mailową i sms wyznaczone osoby. 
 

 

W przepompowni  w kanalizacji ciśnieniowej do ścieków bytowo-gospodarczych, należy zastosować  
pompy  z nożem tnącym, pozwalającym na zastosowanie przewodu tłocznego o minimalnej średnicy DN 

40 mm. 

Dla okresu awaryjnego (zaniku zasilania w energie elektryczną) pompownia musi mieć możliwość 
zretencjonowania nie mniej niż 0,8m3 ścieków. 

Pompa wyposażona w nóż tnący wykonany ze stali  szlachetnej wysokostopowej,  zabudowany na wirniku 
i chroniony koszem. Obudowa silnika pompy wykonana ze stali nierdzewnej. 

Pompy napędzane silnikiem jedno lub trójfazowym o mocy znamionowej 1,0-2,5 kW. Kabel przy pompie 
dł. 10 m. 
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5.8. Montaż rur preizolowanych 

Rury preizolowane dostarczane są w dowolnych odcinkach, jednak nie dłuższych niż określone w danych 

technicznych, maksymalne długości handlowe. Z tego powodu w większości przypadków można uniknąć 
łączenia odcinków rur. Każde odgałęzienie/połączenie zlokalizowane w gruncie musi być izolowane 

odpowiednim zestawem izolacyjnym, zabezpieczającym również kształtki połączeniowe przed 
zabrudzeniem i korozją. 

Rurociągi należy układać w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobnego , tak aby zachować 

odległość min. 0,1m między spodem płaszcza osłonowego, a dnem wykopu. Głębokość wykopu powinna 
być taka, aby grubość warstwy przykrywającej wynosiła min. 0,4m. Szerokość dna wykopu powinna 

zapewnić min. 0,15m odstępu między rurociągami i min. 0,15m między rurociągiem a ścianą wykopu. W 
przypadku występowania drenażu wykopu, rurki drenarskie powinny prowadzić min. 0,1m Poniżej spodu 

rury osłonowej.  
Montaż rurociągów preizolowanych wykonuje się bezpośrednio w wykopie na zniwelowanej warstwie 

piasku. Mniejsze średnice rurociągów mogą być montowane na podkładach nad wykopem. Po zespawaniu 

oraz wykonaniu próby szczelności i izolacji złącz rurociąg należy opuścić, na pasach szerokości 150-
250mm, do wykopu przy użyciu dźwigów. Rozstaw pasów powinien zapewnić niewielkie ugięcie rurociągu 

podczas jego opuszczania do wykopu. Rury preizolowane należy układać, aby przewody alarmowe 
znajdowały się u góry w pozycji 1000 i 1400 na tarczy zegara. 

Na ich końce należy nałożyć nasuwki termokurczliwe, opaski oraz pierścienie gumowe. 

W miejscach połączeń elementów preizolowanych należy wykonać dołki montażowe umożliwiające 
odpowiednie warunki podczas prac spawalniczych i izolacji złącz. 

Rury stalowe podwójne w jednym płaszczu polietylenowym montowane są w układzie pionowym, przy 
czym rurociąg zasilający znajduje się pod rura powrotną. Taki układ rur zapewnia najmniejsze straty 

ciepła przez rurociąg. 
Maksymalne zmiany kierunku w osi poziomej lub pionowej rurociągu mogą wynosić 3°. Większe 

odchylanie kątowe mogą być realizowane poprzez gięcie elastyczne rur lub zastosowanie łuków w 

układzie poziomym lub pionowym. 
W czasie montażu rurociągu rury mogą być skracane na odpowiednią długość, jednak nie krótszą niż 

1,0m. w tym celu należy odmierzyć wymaganą długość rury preizolowanej i od miejsca jej cięcia 
zaznaczyć po 0,16m z każdej strony cięcia zwłaszcza HDPE. 

W oznaczonych miejscach, przeciąć prostopadle do osi rury, ręczną piłką płaszcz osłonowy wzdłuż 

obwodu oraz ukośnie między nacięciami. 
Zdjąć płaszcz HDPE i dokładnie, przy pomocy szczotki drucianej usunąć piankę poliuretanową,tak aby 

podczas spawania rur nie następowało jej spalanie i wydzielanie się trujących gazów. Zaleca się przecięcie 
przewodów, w celu dokładnego usunięcia pianki PUR. 

Po przecięciu rury stalowej wykonać ukosowanie końców rur przy użyciu szlifierki lub pilnika, w sposób 

zalecany dla danego rodzaju spoiny. 
Przejście rurociągu przeizolowanego przez ścianę budynku lub komory należy zabezpieczyć przed 

przenikaniem wody za pomocą pierścienia uszczelniającego. Pierścienie wykonane z gumy EPDM odpornej 
na starzenie, zapewniające dobre uszczelnienie oraz możliwość przemieszczania się rurociągu w 

przypadku gdy grubość ściany wynosi więcej niż 15 cm lub gdy rura preizolowana może być narażona na 
obciążenia boczne należy zastosować dwa pierścienie uszczelniające pomiędzy pierścieniami należy 

płaszcz osłonowy owinąć folią polietylenową lub taśmą bitumiczną. 

5.8.1. Zasypywanie rur preizolowanych 

Rury preizolowane powinny być ułożone na wypoziomowanej, zagęszczonej podsypce piaskowej o 

grubości min 0,1m. Pierwsza warstwa zasypowa wypełniająca przestrzeń między rurociągami i wokół 

niego powinna być zasypana piaskiem do poziomu minimum 0,1m nad górną powierzchnią rur. Należy 
stosować piasek średnioziarnisty o wielkości ziarna 4mm (max wielkość ziaren <16mm; maź 9% wagowo 

<0,075mm lub 3% wagowo 0,020mm). Piasek nie powinien zawierać zanieczyszczeń np. gliny, grudek 
mułu. Zagęszczenie piasku w tzw. strefie rurociągu powinno odbywać się metodą ręczą lub przez 

podlewanie wodą. Współczynnik zagęszczenia powinien wynosić 97-98% wartości Proctora. W strefach 

kompensacji (na załamaniach rurociągu) należy wykonać poszerzenia wykopu, a wskaźnik zagęszczenia w 
tych miejscach przyjmuje się ok. 85-95%. Dalsza zasypka rurociągu powinna być wykonana warstwami o 

grubości 0,2-0,3m przy użyciu gruntu rodzimego (bez kamieni i innych zanieczyszczeń) lub piasku. 
Zagęszczenie nie powinno być niższe niż gruntu rodzimego obok wykopu. W przypadku ułożenia rurociągu 

pod drogami zagęszczenie w tej strefie jak i podbudowa nawierzchni drogi powinna być wykonana 

zgodnie z instrukcjami instytucji odpowiedzialnej za nawierzchnię. Mechaniczne urządzenia zagęszczające 
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mogą być użyte gdy warstwa zasypowa osiągnie poziom min. 0,2m nad rurociągiem. Zastosowane 

wibratory płytowe powinny posiadać nacisk płyty nie większy niż 100-150kPa. W odległości 0,15-0,3m 

nad rurociągiem powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza. Minimalna odległość od wierzchu rur pod 
drogami do podbudowy nawierzchni drogi, powinna wynosić 0,4m. 

Gdy odległość od wierzchu rury preizolowanej do powierzchni terenu lub podbudowy nawierzchni jest 
mniejsza niż 0,4m lub gdy obciążenia od ruchu kołowego mogą spowodować przekroczenie 

dopuszczalnego nacisku dla rury preizolowanej, należy na zasypce piaskowej ułożyć płyty żelbetowe 

5.9. Montaż rur ze stali kwasoodpornej 0H18N9 

5.9.1. Spawanie przewodów  

Spawanie łukowe  w  osłonie  gazów  obojętnych :  
 Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu 

obojętnego (Ar, He, Ar + He). Metoda ta jest stosowana do spawania we wszystkich pozycjach w 

sposób automatyczny lub półautomatyczny. 
 Metoda MAG 135 (Metal Active Gas) – jest to spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego 

chemicznie (CO2, CO2 + gaz obojętny). 

 Spawanie łukowe drutem rdzeniowym. 

 Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie 

gazów obojętnych (Ar, He, Ar + He). Umożliwia ona spawanie prawie wszystkich metali i ich 

stopów oraz łączenie ze sobą różnych metali i stopów. Uzyskiwany metal spoiny jest stopem 
roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa (drut, pręt, pałeczka) podawanego w strefę 

jarzenia się łuku. Częściej stosowane są stopy zbliżone składem do materiału rodzimego jednak z 
domieszkami, które powodują poprawę jakości połączeń spawanych w różnych jej aspektach. TIG 

charakteryzuje się możliwością stosowania we wszystkich pozycjach. 
Przygotowanie rur do spawania łukowego – bez względu na rodzaj złącza zasadnicza 

sprawa jest właściwe oczyszczenie łączonego materiału przed spawaniem, co pozwoli uzyskać 

spoiny o estetycznym wyglądzie i dobrych własnościach mechanicznych. w przypadku małych 
elementów wystarczające jest zazwyczaj oczyszczenie za pomocą szczotki drucianej lub wełny 

ze stali nierdzewnej lub rozpuszczalnika chemicznego. W każdym przypadku, niezbędne jest 

całkowite usunięcie z łączonych powierzchni wszelkich tlenków, olejów, smarów, brudu oraz innych 
obcych ciał. 

Rodzaje  złączy występujących przy spawaniu to : złącze  doczołowe, złącze zakładkowe,  złącze  
narożne,  złącze grzbietowe i złącze teowe.  

Dobór właściwego złącza do określonego zastosowania będzie zależał przede wszystkim od 
następujących czynników : 

•  wymaganych  własności mechanicznych złącza, 

•  gatunku spawanej stali, 

•  wielkości, kształtu i wyglądu spawanego zespołu, 
•  kosztu   przygotowania   i  wykonania złącza. 

 Złącza doczołowe  o  prostopadłych brzegach (spoina I) jest najłatwiejsze do przygotowania 
i może być wykonane z zastosowaniem spoiwa lub  bez niego, w zależności od grubości 

spawanych elementów. Ustawienie elementów do spawania czołowego powinno zawsze być 

takie, aby zapewnić pełne (100%) wtopienie. Przy spawaniu materiału  cienkiego bez dodatku  
spoiwa należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie  wystąpił  brak  wtopienia  i aby nie dopuścić 

do przepalenia. 
 Złącza grzbietowe z czołową spoina brzeżną stosuje się tam, gdzie wymagane jest pewne 

wzmocnienie  Spawanie  to stosuje się  praktycznie  tylko do stosunkowo cienkiego materiału 

(1,5 mm do 2,0 mm). Przygotowanie  tych  złączy jest proste, lecz nie powinny być stosowane 

tam, gdzie będą poddane bezpośrednim obciążeniom rozciągającym,  ponieważ  ten rodzaj   
połączeń    może   ulec   pęknięciu w grani, przy stosunkowo  niewielkich naprężeniach. 

 Złącza narożne – konieczne jest stosowanie spoiwa dla zapewnienia odpowiedniego  nadlewu 

spoin na wszystkich narożnych złączach i zależy od grubości materiału podstawowego. Należy 
zapewnić dobry styk łączonych elementów  wzdłuż całej długości spoiny. 

Obróbka wykończeniowa złączy - po zakończeniu spawania łukowego, obszar spoiny i otaczający go 

materiał podstawowy mogą być zanieczyszczone przez odpryski spawalnicze i powłokę tlenkową,  w 

zależności  od rodzaju  złącza, grubości  materiału  i zastosowanej techniki spawania. W celu uzyskania 
najwyższej odporności  na korozję należy zwrócić baczną uwagę na operację wykończenia, aby usunąć 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spawanie_MIG/MAG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Argon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hel_(pierwiastek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spawanie_MIG/MAG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spawanie_%C5%82ukowe_drutem_rdzeniowym
http://pl.wikipedia.org/wiki/TIG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drut
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99t_(wyr%C3%B3b_hutniczy)
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wszelkie zanieczyszczenia  powierzchni  oraz nieregularności, które mogłyby stanowić miejsca 

działań korodujących przy ich użytkowaniu.  
Normalna obróbka wykończeniowa może stanowić jedną z poniższych operacji, zastosowanych 
pojedynczo lub w połączeniu, w zależności od techniki spawania i wymagań co do stopnia wykończenia: 

•  wykończenie  mechaniczne przez młotkowanie, szczotkowanie, szlifowanie oraz polerowanie. 

•  trawienie kwasem,  po którym następuje pasywacja oraz mycie. 

5.9.2. Sposób wykonywania połączeń kołnierzowych.  

Połączenie kołnierzowe może być wykonane przy zastosowaniu tulei kołnierzowych i kołnierzy luźnych.  W 

przypadku łączenia rur przy pomocy połączeń kołnierzowych powinna być stosowana następująca 
procedura: 

- Liniowe ułożenie poszczególnych części                                                                                 
- Przed rozpoczęciem skręcania, powierzchnia uszczelki musi być ułożona równolegle do lica tulei 

kołnierzowych. Wprowadzanie naprężeń wynikających z nieliniowego ułożenia łączonych elementów jest 

niedopuszczalne pod żadnym pozorem. Uszczelki wykonane z atestowanego materiału ( chemicznie i 
termicznie odpornego) należy umieścić pomiędzy tulejami kołnierzowymi. 

- Dokręcanie śrub. Długość śrub powinna być tak dobierana aby zapewnić całkowite nakręcenie nakrętki.                                                                                                       
- Należy stosować podkładki pod główką śruby i nakrętką. 

- Śruby powinny być dokręcane właściwym kluczem dynamometrycznym. 

- Zaleca się, by wyczyszczony gwint pokryć smarem, co zapewni łatwość dokręcania nawet po długim 
okresie czasu. 

- Przy wyborze materiału na uszczelkę należy zwrócić uwagę na jego właściwości chemiczne i termiczne.                                                                                                   
- Przy  łączeniu  rur  o  dużych  średnicach  należy  pamiętać,  iż  liczba  śrub  powinna  być 

wielokrotnością  liczby 4. Śruby rozmieszcza się symetrycznie względem obu osi głównych kołnierza. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     z - liczba otworów w kołnierzu, Dz   - średnica zewnętrzna kołnierza, DN – średnica  

 

- Powierzchnie styku kołnierzy zależą również od ciśnienia czynnika przepływającego w rurze. Przy 

niskim ciśnieniu powierzchnie te mogą być płaskie, a przy  ciśnieniu większym należy wytoczyć  

współśrodkowe rowki. Te  ostatnie,  po założeniu uszczelki i dociągnięciu śrub, wgniatając materiał 
uszczelniający zabezpieczają uszczelkę przed wypchnięciem w czasie pracy przewodu.  

Materiał na uszczelki dobierany jest w zależności od: 

− rodzaju przepływającego czynnika, 

− temperatury czynnika, 

− ciśnienia czynnika. 

Wewnętrzna średnica uszczelek powinna być o 2 do 3 mm większa od wewnętrznej średnicy rury.  

Do uszczelniania połączeń kołnierzowych wykorzystujemy uszczelki gumowe (guma SBR, NBR, EPDM). 

O szczelności połączenia kołnierzowego decyduje nie tylko jakość uszczelki, lecz także sposób skręcenia 

połączenia śrubami. 

Po założeniu uszczelki, kołnierze należy skręcać wg schematu: od 1do 8 śruby. 

 

 

 

 

 

 

 



                          SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 44/59 

                              Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa 

 

 

W czasie  wykonywania  połączenia  kołnierzowego  na  kołnierze  luźne  istnieje  konieczność 

wykonania obrzeża na końcu rury.  

 

 

 

 

 

 

Obrzeże wytwarza się  go  na  gorąco,  przez  wywijanie.  Dobre  obrzeże  powinno  spełniać  poniższe 

warunki: być prostopadłe do osi, na całej powierzchni styku dobrze przylegać do kołnierza, mieć gładką 

powierzchnię od strony uszczelki. 

5.9.3. Układanie przewodów ze stali nierdzewnej 

       Każdorazowo przed użyciem rur do montażu czy też układaniu należy rury sprawdzić czy nie są 

one pęknięte lub w jakiś sposób uszkodzone. Należy je także staranie oczyścić od wewnątrz i na 

stykach. 

       W miejscach gdzie przez ściany i stropy prowadzone są przewody nie powinno wykonywać się 

żadnych połączeń. 

W przypadku kiedy w przegrodzie umieścimy tuleję, to wówczas wolną przestrzeń na styku rury i tulei 

należy całkowicie wypełnić: 

− kitem lub sznurem konopnym smołowanym – dla przewodów zimnych. 

Wypełniona  przestrzeń  pomiędzy  tuleją  a  rurą  powinna  pozwalać  jedynie  na  osiowy  ruch 
przewodu.  Długość zastosowanej  tulei  musi  być  większa  od  grubości  przegrody o około 6 do 8 

mm. 
  W przypadku prowadzenia kilku przewodów w bezpośredniej bliskości tj. jeden nad drugim, 

należy  zachować   następującą  kolejność  –  od  najwyżej  położonych:   

1. przewody  gazowe, 

2. przewody co., 
  3. przewody c.w.u.,  

  4. przewody wodociągowe,  
   5.  przewody kanalizacyjne, technologiczne ścieków 

 Rury stalowe mocuje się do ścian jednym uchwytem umieszczonym w połowie kondygnacji   

(nie  wyższej  niż  3,0 m)  w przypadku przewodów pionowych. Istnieje jednak przypadek, w 

którym  uchwyt  będzie  zbędny,  ponieważ  w  przejściu  przez  kondygnację  zastosowano tuleję, a 
średnica użytej rury jest nie mniejsza niż 15 mm oraz posiada jeden punkt stały. 

W pozostałych przypadkach dla kondygnacji wyższych odstęp między uchwytami nie powinien   

przekraczać wartości podanych w tabeli : 

 

Średnica rury w mm Odstęp między uchwytami 

15÷20 mm 3,0 m 

25÷32 mm 4,0 m 

40÷65 mm 6,0 m 

na każdej kondygnacji zastosować należy nie mniej niż jeden uchwyt. Miejsce przejścia przez 

kondygnację umieszczone w tulei traktujemy jako uchwyt, o ile na przewodzie pionowym istnieje nie 
mniej niż jeden punkt stały. 

 Rury stalowe ułożone poziomo na ścianach budynku, przy długości rury powyżej 2,0 m mocuje się do 

ścian za pomocą haków lub uchwytów. Odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów przedstawia 

poniższa tabela. 

Średnica rury w mm Odległość w m 

15÷20 mm 1,5 

25÷32 mm 2,0 

40÷50 mm 2,5 
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 Ułożenie rur spawanych ze szwem podłużnym powinno zapewniać pełną widoczność szwu na 
całej  długości  przewodu.  Jednakże,  szew  dwóch  łączonych  rur  powinien  być  przesunięty 

względem ich obwodu o 1/5. 
 Układając kilka przewodów łączonych kołnierzami, jeden obok drugiego, połączenia te należy 

wykonywać z przesunięciem. 

W celu zmiany materiału instalacyjnego ze stali na inny należy skorzystać ze  specjalnych złączek. 
 

5.10. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  

Roboty prowadzone będą w terenie o istniejącym uzbrojeniu podziemnym. 
W miejscach możliwych skrzyżowaniach z istniejącymi rurociągami i kanałami należy zachować szczególną 

ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych i montażowych. Propozycje wykonania zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenia na czas budowy kanałów i sieci przedstawiono na rysunkach szczegółowych 

zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 

Istniejące rury wodociągowe po odsłonięciu, należy zabezpieczyć (na czas budowy) skrzynką zbitą z 
desek, opartą na gruncie poza obrysem wykopu.  

Kable energetyczne  oraz  telefoniczne  należy  na  stałe  zabezpieczyć specjalnie  przeznaczoną  do tych  
celów  dwudzielną  rurą  z  PP ( np. produkcji  Elplast – Jastrzębie Zdrój) lub  firmy AROT  A 110. 

 
5.11. Roboty demontażowe  

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

wyburzeniowe i rozbiórkowe.  
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 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) - Rozdział 18. 
Roboty demontażowe polegające na demontażu urządzeń, armatury i orurowania prowadzone będą na 

terenie istniejących przebudowywanych obiektów technologicznych: 
- komory dentryfikacji A i B 

- komory kontaktowej ścieków oczyszczonych  
- kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych po osadnikach wtórnych.  

 
5.11.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Roboty demontażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w sposób 

określony przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i 
odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do 15 km.  

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
 - podrażnienia błon śluzowych  

 - uszkodzenia głowy 
 - upadek z wysokości 

 - uszkodzenia rąk i nóg. 
 
5.11.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów,   

           przyrządów, narzędzi i odpadów 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony  
           osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 

• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

• zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie  
           jej wykonania. 

 
5.11.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

Bezwzględnie zabrania się w trakcie prowadzenia robót demontażowych i rozbiórkowych: 

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
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- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu 
Roboty rozbiórkowe należy: 

-  prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego fragmentu konstrukcji 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, znajdujące się w pobliżu 

rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, 
które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych 

-  utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki  
-  konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  

W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne.  

W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
 
5.11.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 
dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,  

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy,  

- pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 
 

5.12. Montaż urządzeń technologicznych 

5.12.1. Montaż mieszadeł w komorach denitryfikacji – oczyszczalni ścieków 

- montaż mieszadeł w komorze denitryfikacji A : 

dwa mieszadła średnioobrotowe  TR 90-2.11-8/8 
 liczba – 2 szt./komorę; 

 prędkość śmigła 116 obr/min; 

 moc znamionowa Pn=1,1 kW 

 pobór mocy w p-cie pracy  P1.1 = 1,1 kW; 

 współczynnik ciągu (ISO 21630) – 518 N/kW 

 śmigło 2-łopatowe z PUR+GFK (poliuretan wzmocniony żywicą z włóknem szklanym), o średnicy 

0,9 m; 

 pokryte antykorozyjną powłoką ceramiczną Ceram C0 

 
- montaż mieszadła w komorze denitryfikacji B : 

jedno mieszadło średnioobrotowe  TR 90-2.11-8/8 

• liczba – 1 szt./komorę; 
• prędkość śmigła 116 obr/min; 

• moc znamionowa Pn=1,1 kW 
• pobór mocy w p-cie pracy  P1.1 = 1,1 kW; 

• współczynnik ciągu (ISO 21630) – 518 N/kW 

• śmigło 2-łopatowe z PUR+GFK (poliuretan wzmocniony żywicą z włóknem szklanym), o 
średnicy 0,9 m; 

• pokryte antykorozyjną powłoką ceramiczną Ceram C0 
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Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych nie gorszych materiałowo i technologicznie 

oraz zapewniających uzyskanie właściwych parametrów pracy oczyszczalni (komór denitryfikacji). 

 
5.12.2. Montaż wyposażenia osadnika wtórnego  – oczyszczalni ścieków: 

• ZGARNIACZ RADIALNY OSADU WTÓRNEGO ZGR-Wt12 
 - średnica D=12m 

 - wysokość H min. = 5510 H  max. = 5750  
 - prędkość liniowa V=3,1 cm/s   

 - obroty n=2,84  obr/h; t=1/21,1 min 

• WÓZEK JEZDNY - 2 KPL 
-koło jezdne: pojedyncze opona pełna EPDM, typ SE 15x4 1/2-8 szer. B=112mm, śr. D=376mm, 

-łożyska koła: UCP 209/ wał 045 
-motoreduktor: Bonfiglioli F414 H40 813.8 S05 M05B4H1LO, moc: N=0,18kW 

* moment: M=967 Nm 

* prędkość obr.: n=1,6 obr/min 
• WĘZEŁ OBROTOWY 

- łożysko wielkogabarytowe: PSL typ 9E-1Z20-0309-0628 
smarowanie trzypunktowe 

- zabierak prądowy: typ Stemmann FPKK 54-25; 
ilość pierścieni ślizgowych: 11 szt. 

- sworzeń: śr. D=40mm 

• SZCZOTKA BIEŻNI TYP SB 500/230 
- średnica/wysokość 500/230mm 

- motoreduktor: walcowo-płaski Bonfiglioli typ C 11 2P-18,6 S1 M1 SD4 
prędkość obr. n=74 obr/min 

moc N=0,37 kW 

• SZCZOTKA KORYTA TYP SK 350/300 
- średnica/wysokość 350/300mm 

- motoreduktor: walcowo-płaski Bonfiglioli typ C 21 2P-20,6 S1 M1 LA4 V5 
prędkość obr. n=67 obr/min 

moc N=0,55 kW 

• ŁOPATA OSADU DENNEGO 
- wleczona na kołach 0200, bieżnik poliuretan 

- koło BLICKLE typ PATH 200/20G 
- listwa ciągła H=500mm; L=5870mm 

- fartuch: guma BNR gr.#10; 
• ŁOPATA POWIERZCHNIOWA FLOTATU 

- ciągła z kieszenią magazynową 

- wysokość: H=210mm 
- dł. L=4900mm 

• POMOST ROBOCZY 
- szerokość: S=1000mm 

- długość: L=7200mm 

- obciążenie dop.: Q=350 kg/m2 
- strzałka ugięcia: f=L/400 

• KORYTA PRZELEWOWE szt. 31 
- blacha gr. 2,5mm 

- wysokość: H=300mm 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych nie gorszych materiałowo i technologicznie 

oraz zapewniających uzyskanie właściwych parametrów pracy oczyszczalni (w tym osadnika). 

5.12.3. Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych  

Urządzenia stacji zlewczej ścieków zabudowane będą w specjalnym kontenerze.  

Stacja zlewcza wyposażona jest : w przepływomierz, pomiar przewodności i pH, szybkozłącze z zasuwą 
odcinającą, sito bębnowe SB1 wykonanego ze stali nierdzewnej z napędem o mocy 1,5kW i 

przepustowości do 20 l/s. kontener stacji zlewczej posadowić należy na płycie żelbetowej wykonanej wg. 

rys. z PB-W. w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych należy wykonać posadowienie zgodnie 
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z wytycznymi danego producenta pamiętając o przejściach przewodów technologicznych oraz eNN i 

AKPiA. Zakres minimalnego wyposażenia i funkcji określono w PB-W.  

5.12.4. Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych : zbiornik z laminatów poliestrowo - szklanych o Vcałk = 
46m3, fi 2,4 m, L = 10 m. 

W zbiorniku zainstalować należy dyfuzory membranowe (12 szt.) z membraną elastomerową - 12 
dyfuzorów membranowych. 

Powietrze do dyfuzorów będzie dostarczane za pośrednictwem dmuchawy o parametrach:  

Q= 50 m3/h,   

p= 3,7 m sł.w.,  

N = 1,5 kW. 

Pompa tłoczna ścieków o parametrach:   
Q = 5,6 dm3/s  

Hp = 6,3 m,  

P1 = 1,01 kW  
zainstalowaną na prowadnicy w kominku odpływowym zbiornika odświeżania. Oczyszczalnię należy 

wyposażyć w pompę rezerwową, która będzie stanowić rezerwę na wypadek awarii. 

5.12.5. Dmuchawa doprowadzająca sprężone powietrze do napowietrzaczy w komorze odświeżania 

ścieków dowożonych należy posadowić na fundamencie betonowym z betonu C20/25 gr. 20cm na 
podsypce z zagęszczonego piasku min. 15cm. W płycie osadzić zbrojenie rozproszone w rozstawie 15cm.   

5.12.6. Biofiltr do neutralizacji odorów 

Biofiltr należy posadowić na fundamencie betonowym z betonu C20/25 gr. 20cm na podsypce z 
zagęszczonego piasku min. 15cm. W płycie osadzić zbrojenie rozproszone w rozstawie 15cm.   

5.12.7. Komora kontaktowa  

Istniejący obiekt,  po wykonaniu robót adaptacyjnych i remontowych (uszczelnieniu) oraz hermetyzacji 

wykorzystywany będzie jako zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych dla pompy ciepła. 
Ściany i dno komory (bez przegród) należy oczyścić przez piaskowanie-  

polegające na czyszczeniu lub kształtowaniu dowolnej powierzchni materiałem ściernym w strumieniu 

sprężonego powietrza lub cieczy - hydropiaskowanie. 
Piaskowanie można wykonywać tylko stosując się do ściśle określonych zasad BHP: musi zostać użyte 

ubranie ochronne zaopatrzone w wentylację oraz dopływ świeżego powietrza do oddychania. Po usunięciu 
ścierniwa, po uszczelnieniu ewentualnych przecieków, oczyszczeniu podłoża oraz naprawie ubytków 

głębokich przystąpić do wykonania wyprawy zabezpieczającej ścian. Zabezpieczenie ścian zbiornika należy 

wykonać za pomocą specjalnej, siarczanoodpornej, wodoszczelnej  zaprawy polimerowo – cementowej o 
podwyższonej odporności chemicznej MC RIM Protect lub równoważnej.  

Powłokę należy wykonać po wykonaniu wszystkich przejść przez ściany oraz montażu prowadnic 
szandorów przelewowych na odpływie z komory. 

Zaprawa powinna spełniać następujące wymagania :   
 zaprawa polimerowo - cementowa modyfikowana dodatkami tworzyw sztucznych 

 zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R2 z PN EN 1504 – 3  

 przyczepność do podłoża betonowego > 0,8  N/mm2 

 zawartość jonów chlorkowych < 0,05% 

 współczynnik migracji chlorków < 2,0 x 10-12 m2/s 

 możliwość stosowania w środowisku o klasie ekspozycji XD1-3, XS1-3, XA1-3 

 zaprawa odporna na działanie ścieków o  pH 3,35 do 14 

Przebieg prac związanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczającej ścian i stopów zbiorników. 

 zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego, 

 na zwilżone do stanu matowego podłoże nanieść metodą obróbki ręcznej (kielnia i paca stalowa) 

lub powszechnie zalecaną metodą natryskową (pompa ślimakowa daje zdecydowanie lepsze 

zagęszczenie zaprawy a co za tym idzie jej szczelność) zaprawę wodoszczelną klasy R2 zgodnie z 
PN-EN 1504-3 jedna warstwą. Zużycie zaprawy izolacyjnej wynosi ok. 1,7 kg/m2/mm grubości 

warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw cementowych należy przestrzegać następujących 
grubości warstw : 

- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 5 mm 

- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 15 mm, 
 po nałożeniu zaprawy należy ją wstępnie zagładzić przy pomocy pacy stalowej  

gładkiej, po ok. 15 minutach powierzchnie zacieramy na ostro przy pomocy twardej gąbki lub rajberki 
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Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych: 

- temperatura pod oC a ≤ 30oC, 

- wilgotność względna powietrza poniżej 85 %. 
Pielęgnacja. 

Dla zapewnienia wyprawie izolacyjne na bazie cementu właściwych parametrów ochronnych należy 
zadbać o odpowiednią pielęgnację. W ciągu 5 dni od momentu zakończenia aplikacji należy pielęgnować 

wyprawę przy pomocy wilgotnej juty i folii lub przy pomocy specjalnego chemicznego środka 

pielęgnacyjnego np. MC RIM Protect C. 
Po zakończeniu robót remontowych powierzchni komory należy zabudować wyposażenie technologiczne : 

- pompy tłoczące ścieki do instalacji pompy ciepła – zabudowane retencyjnym na prowadnicach ze stali 
nierdzewnej wraz ze stopą sprzęgającą oraz szafką sterowania lokalnego. 

- Komora kontaktowa zabezpieczona zostanie przykryciem z tworzywa sztucznego TWS (hermetyzacja) 
zabezpieczającym przed zamarznięciem. Przykrycie wykonane będzie jako konstrukcja samonośna z 

dwoma włazami o wymiarach 70x70cm oraz 80x70cm. 

5.12.8. Komora zasuw KZ1, KZ2, Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – montaż wyposażenia 

Komorę posadowić na podsypce z piasku zagęszczonego gr. 15cm. W pokrywie studni zabudować właz 

typu ciężkiego (D400) oraz wywiewkę wentylacyjną.  
Włączenie projektowanych rurociągów wykonać poprzez opaski uniwersalne z odejściem kołnierzowym.  

Projektowany rurociąg połączyć z opaską za pomocą kołnierzy specjalnych z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem.  

W komorach pod rurociągami wykonać podpory z kształtowników ze stali nierdzewnej (ceownik 60). Do 

wejścia do komory KZ1, KZ2 zabudować drabinkę ze stali nierdzewnej z profili zamkniętych 30x40mm. 
KZ1 – wyposażenie komory : zasuwy nożowe DN 80 do zabudowy między kołnierze ,zawory zwrotne 

kulowe kołnierzowe. Zasuwy wyposażyć w przedłużki trzpieni i wyprowadzić ponad strop studni w tulei 
ochronnej. 

KZ2 – wyposażenie komory: zasuwy nożowe z napędem ręcznym DN 250 do zabudowy między kołnierze. 

Włączenie rurociągu osadu zasilającego i powrotnego technologiczne wymienniki ciepła wykonać ze stali 
0H18N9 jako kształtki kołnierzowe (trójniki i czwórniki) łącząc z istniejącymi rurociągami za pomocą 

Kołnierzy specjalnych z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 
Wewnątrz w dnie komory wykonać obniżenie do posadowienia przenośnej pompy odwadniającej o 

średnicy Ø350mm. 

Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych -  
W komorze na rurociągu odprowadzającym ścieki oczyszczone z komory kontaktowej ze stali 0H18N9 o 

średnicy Dz 206x3mm zamontować należy przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 z przetwornikiem 
do zabudowy między kołnierze. 

Po obu stronach przepływomierza na przewodzie zabudować zasuwy nożowe DN200. 
Pod rurociągiem należy wykonać podpory ze stali 0H18N9 z kształtowników (ceownik 60). 

5.12.9.Pompy ciepła  - wraz z osprzętem i orurowaniem i armaturą (kompletna instalacja). Montaż 

wykonać zgodnie ze schematem technologicznym. Z uwagi na niewielką ilość miejsca w pomieszczeniu 
technicznym wymiennikowni zaprojektowano układ dwóch pomp w ustawieniu pionowym jedna na 

drugiej. 
Wymiary jednej pompy 1154 x 1242 x 860 mm [wys. x szer. x gł.]. Maksymalna wysokość zestawu pomp 

ciepła ≤ 2,4 m. 

Posadowienie pomp ciepła na podłożu oraz wymagane odległości i pola serwisowe określone wg 
wytycznych producenta. 

Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta. 
Przed przystąpieniem do badań i uruchomienia urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych 

urządzeń co do zgodności z dokumentacją. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonawstwa  i Odbioru Robót Budowlanych oraz aktualnie obowiązującymi przepisami budowlanymi. 

Miejsca przejść rurociągów przez przegrody budowlane wykonać jako szczelne. 

W miejscu przejść przez przegrody nie wolno wykonywa połączeń. 

5.12.10. Wymienniki ciepła - o mocy 211 kW, dł. 4,6m typ WCrr-211 zostaną zabudowane w 

pomieszczeniu z płyt warstwowych. Długość wymiennika wynosi  4,7 m. Wymienniki ciepła typ rura w 
rurze wykonanie ze stali 0H18N9 w izolacji z pianki PUR lub wełny mineralnej. 

Montaż wymiennika : 

1.Ustawienie wymiennika na fundamencie lub podłodze 
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2.Przyspawania końcówek króćców kołnierzy do instalacji 

3.Przecinanie i dopasowanie rur przyłączeniowych 

4.Dopasowanie i założenie uszczelek 
Rurociągi grzewcze  wykonać z rur preizolowanych RPE SDR 17 o średnicy 63x3,8/140; 76,1/140 mm (do 

i z rozdzielacza). 
Rozdzielacze w wykonaniu ze stali 0H18N9 o średnicy zewnętrznej 156,0/3,0 mm L=1,0 m. W 

rozdzielaczach zabudować króćce spustowe z zaworami kulowymi. 

Na przewodach osadowych zamontować armaturę Zasuwy nożowe DN 150 z napędem ręcznym (kółko), 
do zabudowy między kołnierze. 

Przewody osadowe ocieplić pianka poliuretanową gr. min. 5cm. i zabezpieczyć blacha nierdzewną. 
W pomieszczeniu wymienników zamontować wentylację grawitacyjną i mechaniczną: 

 - wentylator dachowy WD z silnikiem dwubiegowym DN160 (n= 940/1400obr/min, P= 0,06/0,18kW) 
 - wywietrzak dachowy cylindryczny typ A ze stali 0H18N9 DN 200  

Montaż podstaw dachowych pod wywietrzak i wentylator 

1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach 
2.Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem 

3.Zamocowanie podstawy śrubami fundamentowymi 
4.Uszczelnienie dolnej krawędzi podstawy 

Montaż wentylatora i wywietrzaka na podstawie dachowej : 

1.Założenie i dopasowanie uszczelek 
2.Ustawienie wywietrzaka 

3.Skręcenie połączeń kołnierzowych 
4.Obsadzenie zaczepów 

5.Założenie linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi 
W ścianie pomieszczenia zamontować kratkę wentylacyjną nawiewną 200x300 ze stali nierdzewnej 

zabezpieczonej siatką. W posadzce centralnie należy zabudować wpust podłogowy z odprowadzeniem 

ścieków do istniejącej studzienki rewizyjnej na kanalizacji. Przyłącze  wykonać z rur kanalizacyjnych PVC  
160mm. Miejsca przejść rurociągów przez przegrody budowlane wykonać jako szczelne. 

5.12.11. Stacja podniesienia ciśnienia 

Zabudowana zostanie w prefabrykowanym kontenerze dostarczanym wraz z kompletnym wyposażeniem 

technologicznym stacji.  

Kontener zostanie zabudowany na przygotowanej płycie fundamentowej.  
Płytę fundamentową należy wykonać jako wylewana na podsypce z zagęszczonego piasku gr. 15cm, 

następnie warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym z folii 
budowlanej gr. 0,3mm.  

Płytę fundamentową wykonać jako wylewaną z betonu C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym co 
15cm. Na powierzchni płyty należy ułożyć płytki terakoty. Fakturę płytek oraz wymiary należy uzgodnić z 

Inwestorem 

W płycie należy wykonać przejścia przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę z zestawu 
hydroforowego.  

Po zabudowie kontenera wykonane zostanie przyłącze energetyczne do szafki zasilająco sterowniczej 
wraz z doprowadzeniem opomiarowania przepływomierza. Kontener wykonany będzie z płyt warstwowych 

z rdzeniem poliuretanowym (ścienne + dachowe). Płyty montowane do konstrukcji szkieletowej.  

Poniżej zestawiono podstawowe parametry zestawu hydroforowego: 
  Dane materiałowe 

Korpus pompy     : 1.4301 [AISI304] 
Wirnik      : 1.4307 [AISI304L] 

Uszczelnienie statyczne    : EPDM 
Wał pompy     : 1.4301 [AISI304] 

Uszczelnienie mech.    : Q1BE3GG 

Orurowanie zbiorcze    : 1.4307 [AISI304L] 
Dane robocze 

Przetłaczane medium    : Woda 100 % 
Przepływ zestawu    : 6,79 l/s 

Przepływ pojedynczej pompy   ≥ 2,26 l/s 

Wysokość podnoszenia    : 50,00 m 
Max. wysokość tłoczenia przy Q=0  : 75,50 m 
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Liczba pomp     : 4 

Pompa rezerwowa tak/nie   : Tak 

Temperatura przetłaczanej cieczy  : 10 °C 
Min. temperatura przetłaczanej cieczy  : 3 °C 

Max. temperatura przetłaczanej cieczy  : 50 °C 
Max. ciśnienie robocze    : 16 bar 

Max. ciśnienie dopływowe   : 10 bar 

Max. temperatura otoczenia   : 40 °C 
Silnik/elektronika 

Kompat. elektromagnetyczna   : EN 61000-6-1, -2, -3, -4 
Napięcie zasilania    : 3~400V/50 Hz 

Moc znamionowa pompy P2    
Max. prędkość obrotowa   : 1010 1/min ... 3535 1/min 

Sposób załączania    : Soft Start 

Prąd znamionowy (ok.)    : 5,6 A 
Sprawność silnika ηm 50%   ≥ 81,0 % 

Sprawność silnika ηm 75%   ≥ 84,0 % 
Sprawność silnika ηm 100%   ≥ 85,5 % 

Klasa izolacji     : F 

Stopień ochrony urządzenia sterującego : IP 54 
Stopień ochrony urządzenia   : IP 54 

Wymiary przyłącza 
Strona ssawna   : DN 150 

Strona tłoczna   : DN 150 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Cel kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Celem 
kontroli jest również sprawdzenie zgodność  wykonanych czynności z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów. 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót i materiałów 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z 
wymaganiami określonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją  Techniczną i 

poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Przed rozpoczęciem budowy sieci Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów, które ma 
zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ, jakość.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń, atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 

warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do montażu urządzenia, materiały do użycia 
bez przeprowadzenia badań, 

- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PE, 

- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PVC, 
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami techn. COBRTI Instal, 

- zastosowane urządzenia z parametrami techniczno-technologicznymi opisanymi w STWiOR oraz 
dokumentacji technicznej. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Kontrole wykonania sieci należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci wodociagowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy 

odbiorze”, w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7, 
„Kontrola i badania przy odbiorze instalacji grzewczych ” zeszyt nr 6. 

6.3.1.Kontrola prowadzonych robót - Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru.  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kanałów i rurociągów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów, studzienek, urządzeń i  

armatury, 
- badanie odchylenia spadku kolektora dopływowego ścieków surowych i odpływowego ścieków 

oczyszczonych,                                                             
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,                                                       

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń,                                                  

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, kanałów i obiektów 

technologicznych, 
- sprawdzenie rządnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, systemu 

napowietrzania, rzędnych montażu obiektów i urządzeń technologicznych, 
- sprawdzenie  zabezpieczenia przed korozją. 

 

Kontrola techniczna obejmuje : 
- sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy sieci  

- sprawdzenie zgodności ułożonej sieci z projektem 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów 
- kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację termiczną i 

hermetyzację zespołu złącza (sieć z rur preizolowanych )  

- sprawdzenie szczelności sieci i instalacji 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad 

W czasie kontroli należy : 

- sprawdzić prawidłowość zagęszczenia obsypki piaskowej. 

- sprawdzić prawidłowości wykonania połączeń. 

Ocenę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

– rowek miedzy wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączonych 

elementów, 
– przesuniecie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

– całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości 
określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 
0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. 

6.3.2. Próby szczelności sieci i instalacji należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków i 

rodzajów przewodów ale na żądanie Inwestora należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednak w przepadkach uzasadnionych 

względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie 

PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 

– ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w 
szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 

– odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
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– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami – wykonaną dokładnie obsypką, przewód na podporach lub w kanałach 

zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

– profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka. 

– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

– przewód nie może być nasłoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1°C, 

– napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

– po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w 

celu ustabilizowania, 
– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
– wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia 

poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z wody. 

Przewód  spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu powietrza), 
gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 

1610:2002. 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy 

przeprowadzić badanie woda i wyniki te powinny być decydujące. 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej 
(podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych żelbetowych. 

 

Odbiór techniczny – częściowy instalacji grzewczej 

Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Dotyczy on przewodów przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym do odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawca, z tym że powinny one objąć co najmniej: 

- badanie szczelności na zimno 
- badanie odpowietrzenia 

- badanie poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej. 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzać po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

 Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 

możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 

dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 

nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
 Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a 

po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 W celu zapewnienia max szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym – poddać instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka 
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można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 dobowej 

obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

 Po przeprowadzeniu badan powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania byłby negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 

 
6.4. Zasada 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 Wykonawca 
wymieni je na własny koszt. 

 
 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru robót dokonuje wykonawcza po pisemnym powiadomienia Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w inny 

zakresie określonym w umowie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości robót podanych kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacja projektową i 

SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej/przedmiarze robót. 

 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich 

pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady 
obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 

katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

– sieci  - mb 
– wykopy i zasypka – m3, 

– umocnienie ścian wykopów – m2, 

– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Długość rurociągów i kanałów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach, z podziałem 

według średnic rur, rodzaju wykopu (ściany pionowe lub skarpowe), głębokości posadowienia oraz 
poziomu wody gruntowej. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza w sztukach 

rzeczywiście wbudowanych z podziałem na średnice. 

Armaturę oblicza się w sztukach z podziałem na rodzaje i średnice. 
Studnie i komory na sieci oblicza się w sztukach z podziałem na średnice lub wymiary w metrach. 

Obmiaru robót podstawowych sieci dokonuje się w zależności od: 
– rodzaju rur i ich średnic, 

– rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

– głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziomu wody gruntowej. 

Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 

Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach 

sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
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Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oraz zbiorniki przepompowni 

ścieków oblicza się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych 

metoda studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnice rzędnych włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć miedzy osiami 

studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 
 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom : 
- odbiorowi robót zanikających  

- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych 
- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi końcowemu 

 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, technologicznych. 

8.2.1. Badania przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania odbiorowe przewodów sieci zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 

technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w 

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw 
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie 

nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 
– zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 

– zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

– zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 

– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodów, który powinien być drobny 

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
-  zbadaniu zgodności montażu urządzeń z dokumentacja oraz warunkami zawartymi w DTR urządzeń,  

– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 
10725:1997; Badanie szczelności dla kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z PN-

EN 1610:2002 . 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu woda do 

poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002. 
Sieć ciepłownicza - próbę szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500 

m, na ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5 x ciśnienie robocze w sieci. 

Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą na 24 godziny 
przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu 

całego czasu prób tj. 45 min do 1 h dla każdego odcinka, nie stwierdzono spadku ciśnienia na 
manometrze. 

Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 min.  Po upływie 

czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić połączenia. 
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Wadliwe miejsca połączeń przewodów należy uszczelnić, oczyścić, a następnie ponownie przeprowadzić 

próbę hydrauliczną. Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 

wymaganych warunków. Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza się inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest 

przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który 

stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci. Wymagane 
jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym – częściowym przewodów i kanałów, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające 

zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 
– zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

– zbadaniu szczelności komór i studni, szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 

częściowych przewodów i kanałów, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 
badań bakteriologicznych dla sieci wodociągowych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 

końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód, kanał sieci sanitarnej. 
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. 
Teren po budowie przewodów i kanałów powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowę i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami), 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania z ulicy 

i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach Umowy. 

Dla robót ryczałtowych podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci 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 sieci 
uwzględniają: 
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– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów i armatury, 

– wykonanie prób ciśnieniowych, 

– usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postępu robót, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
– opłaty za zajęcia terenu, 

– przygotowanie terenu, 
– konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

– tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.3.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociągowa – wymagania i badania sprawdzające – Część 2. 
Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 
Armatura zwrotna 

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 

Armatura regulująca 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
     Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 
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PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  

     Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 

systemie 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne. 

PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004– jw. – 
PN-ENV 1852-2:2003Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do systemów 

grawitacyjnych 

PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 

PN-EN 476:2001Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

 
10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017, poz. 1332, 1529.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017, poz. 

1579), 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.2017, poz. 

1169). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U.2017, poz.1555 z 20 lipca 2017r) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017, poz.519). t.j.  
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– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328). 

 
10.3.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 

oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 
2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). t.j 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.– w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 listopada 2015 r. – w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1775) 
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. – w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2012, poz. 

365). 

 
10.4. Inne dokumenty 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL; 
– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT; 

– Katalog Techniczny – PIPE LIFE; 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Wymagania ogólne” (Kod CPV 
45000000-7) – wyd. II OWEOB „Promocja”, 2005 rok. 

 
 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 
 Wszelkie zmiany oraz zastosowanie rozwiązań zamiennych, materiałów i urządzeń 

równoważnych wymaga uzgodnienia z Inżynierem kontraktu (Inspektorem nadzoru), 
Inwestorem oraz wymaga opinii (zgody)  projektanta. Przy zastosowaniu urządzeń i 

materiałów zamiennych należy uwzględnić kubaturę pomieszczeń i obiektów w których mają 

być montowane. 
 Przytoczone w niniejszej STWiOR nazwy urządzeń czy też innych elementów 

technologicznego wyposażenia należy traktować jako wyznacznik standardu wykonania 
danego elementu technologicznego w tym również zakresu jego kompletnego wyposażenia i 

wykonania materiałowego. 
 


