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    1. Wstęp 

 

1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót w ramach inwestycji pn.: „Budowa wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Wierzbnej”. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte  niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                   

z wykonaniem  prac budowlano – montażowych przy budynku technicznym i zbiorniku 

oczyszczania ścieków na terenie projektowanej oczyszczalni oraz wykonaniem nawierzchni 

utwardzonych, kabla zasilającego budynek techniczny, przyłącza wodociągowego, doprowadzenia i 

odprowadzenia ścieków, ogrodzenia i zieleni ochronnej zgodnie z dokumentacją projektową i ze 

Słownikiem Zamówień (CPV): 

 Roboty przygotowawcze – CPV 45000000-7 

 Roboty ziemne – CPV 45100000-8 

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz  roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej- CPV-45200000-9 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów- CPV-4531100-6 

 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych- CPV- 45232410-9 

 Roboty w zakresie komunikacji i ukształtowania terenu – CPV 45233000. 

 Roboty instalacyjne wewnętrzne  - CPV 45300000-0 

 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  - CPV 45315100 

 Roboty wykończeniowe w budynku technicznym – CPV 45400000-1 

 

1.4.Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami            

i normami: 

Ustawa „Prawo budowlane” - zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy 

projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 

2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity); 

 

Obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 

wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 



hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, 

sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 

obiekty kontenerowe; 

 

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna -  układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami z grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych poprzez 

oczyszczalnię  do odbiornika. 

 

Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa -  układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami z przetłoczeniem na wyższy poziom ścieków sanitarnych. 

 

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania  ścieków. 

 

Przepompownia ścieków – budowla obiektowa na sieci kanalizacji sanitarnej gromadząca  ścieki  

i pompująca na wyższy poziom geometryczny do kanalizacji sanitarnej.  

 

Teren budowy- przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Urządzenia budowlane- urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

 

Roboty budowlane- prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce  

 obiektu budowlanego. 

 

Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 

place pod śmietniki; 

 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy- tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego do wykonania robót budowlanych. 

 

Pozwolenie na budowę- decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie robót budowlanych 

 i prowadzenie budowy. 

 

Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne wytyczenia i 

inwentaryzacji,  książka obmiarów,a w przypadku robót montażowych dziennik montażu.  



 

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

Wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

zastosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Obszar oddziaływania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

 

Dziennik budowy- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 

8 lutego 1995r. Poz.48). 

 

Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż  dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

art. 10) certyfikat zgodności wykazuje że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 

Znak zgodności- zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż  dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 

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

Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych(WTWO), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.1.Dokumentacja robót: 
 

Dokumentację robót stanowią: 

 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz 

1133); 

b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje); 

c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ); 



d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie  zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.  w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( MP z 1995 r. nr 2, poz. 29 ); 

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą 

Prawo Budowlane z 7.04.1994 r. ( Dz.U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami );  

f) protokół odbioru częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych. 

 

1.5.2.Przekazanie terenu budowy: 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 

obiektu, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 

komplet SST. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron( właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 

jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz  

o przewidywanym terminie zakończenia.  

 

1.5.3.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 
 

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji.    

 

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy          

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

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

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

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane           

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem          

w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych   

w miejscach i o treści ustalonej z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego a w szczególności: 

 Stosować się do Ustawy z 27.06.1997r. o odpadach (Dz.U.97.96.p 592 z dn. 13 sierpnia 

1997r.) 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów           

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz unikać 



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

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, magazynów, 

składowisk. 

 Zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników             

i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami               

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa: 
 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony  przeciwpożarowej, będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały składowane będą zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jak             

o rezultat realizacji Robót przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa     

i higieny pracy, a w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy          

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Rozporządzenia 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  

i rozbiórkowych (Dz. U. Nr. 13, poz.43). 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a  ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego ,,Planem BIOZ” na podstawie, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan BIOZ należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126).  

W Planie BIOZ uwzględnić również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169, poz. 

1650) 

 

1.5.8.Stosowanie się do prawa i innych przepisów : 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia tych 

robót. 

 

 

2.Materiały 

 

Wszystkie materiały, których wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. , ponadto powinny być 

zgodne z Polskimi Normami  lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności 

lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady 



Ministrów  z dn. 9. 11. 1999r. - Dz. U. Nr 5/00r. Poz. 53.) 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową                 

i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca dla 

potwierdzenia jakości zastosowanych materiałów dostarczy atesty lub świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem 

i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów zamiennych 

bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to materiały jakościowo 

gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu 

bądź warunków BHP. Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu 

materiałów zamiennych jest branżowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany jest do 

dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.                                                 

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych wyrobów opisane są w dalszej części 

opracowania przy opisie grup robót. 

 

                                      

3.Sprzęt 
 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznymi gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych; 

 koparek; 

 koparek chwytakowych; 

 spycharek kołowych; 

 sprzętu do zagęszczania gruntu. 

Szczegółowe wymagania odnośnie sprzętu opisane są w dalszej części opracowania przy opisie 

grup robót. 

 

4.Transport i składowanie 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu 

Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

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

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem i Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca 

tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 



stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Szczegółowe wymagania odnośnie transportu i składowania materiałów opisane są w dalszej części 

opracowania przy opisie grup robót. 

 

5.Kontrola jakości 

 
Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli materiałów i robót. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w SST, przepisach 

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zabezpieczyć wykonanie robót zgodnie  

z umową.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

5.1.Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

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

są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

 5.2.Wyniki kontroli   

Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku Budowy  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 



badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

  inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

6.Obmiar robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową  i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót 

 i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd  lub opuszczenie w ilościach 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie wykonywany z częstością wymaganą do celów miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ustalonym w umowie.  

   

7.Odbiór robót 

 

7.1.Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2.Odbiór częściowy: 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 

7.3.Odbiór ostateczny (końcowy) robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

 



7.3.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego robót: 
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

 Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 

 Dzienniki Budowy,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 

 sprawozdanie techniczne,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego 

Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

7.4.Odbiór Pogwarancyjny: 

 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 

usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz 

tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad Odbioru Ostatecznego. 

 

8.Podstawa płatności 
 

8.1.Ogólne zasady: 
 

Podstawą płatności Robót wycenionych jako wartość (kwota) skalkulowana i podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie).Wynagrodzenie 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w Dokumentacji Projektowej. 

 

8.2.Zasady rozliczania i płatności: 
 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie systemu kanalizacji będzie 

dokonane w następujący sposób: 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym. 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących taki jak np.: bariery  

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i 

placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej  lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 

Umowie. 



 

9. Roboty ziemne – CPV 45100000-8 

 

9.1.Roboty ziemne: 

 

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) należy wykonać pod: sieci wewnętrzne i zewnętrzne sanitarne     

i technologiczne, płytę fundamentową zbiornika oczyszczania ścieków, fundamenty pod budynek 

techniczny, komorę zasuw i poletko ociekowe piasku. 

Roboty ziemne należy rozpocząć od wykonania najgłębszych wykopów pod obiekty 

fundamentowe. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop odwodnić. Sposób 

odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku 

budowy i dzienniku pompowania wody. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzić 

do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe 20 cm należy dokopać 

ręcznie, zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać 

materiałem sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie ubić. Wszelkie roboty ziemne prowadzić zgodnie 

z zasadami BHP stosowanymi przy pracach ziemnych. 

 

9.1.1.Wykopy nie obudowane: 

 

Wykopy nie obudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od bezpiecznego bez 

podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nie nawodnionych,              

z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy oraz gdy przy wykopie naziom 

nie jest obciążony  w pasie o szerokości równej głębokości wykopu i głębokość wykopu nie 

przekracza: 

 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie, 

 1,0 m  - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych, 

 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową , 

IP10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są spełnione 

powyższe warunki  oraz gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 

10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 

twardoplastycznym, 

 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 

 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych 

zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych), 

 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie obliczeń 

stateczności skarpy. 

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące 

wymagania: 

 w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ 

wody opadowej od krawędzi wykopu, 

 podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 

rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku 

w kierunku środka wykopu, 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 



opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 

skarpy, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 

działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

  

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

 1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m, 

 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m , 

 1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. 

 

9.1.2. Wykopy obudowane: 

 

Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nie obudowanych, to ściany wykopów należy 

zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym 

uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian 

wykopu i ich obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane 

następujące wymagania: 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej     

10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 

przedmiotów, 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, 

 powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu, 

 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 

 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu          

i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 

zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy.  

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu 

bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu 

obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio wydobywanym 

z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. 

torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp.). Zasypywanie wykopu należy wykonywać 

warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być 

wybrana zależnie od przyjętej metody zagęszczania.  

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 

dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, 

albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób 

zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia 

izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę 

zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych, 

 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 



możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 

bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 metrów winien wynikać                

z opracowania konstrukcyjnego. 

 

9.1.3. Roboty ziemne w okresie mrozów: 

 

W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu 

warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym 

zagęszczeniu. W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W 

przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być 

przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą 

spulchnionego gruntu. Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 

powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. W okresie mrozów nie powinno być 

wykonywane wyrównywanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych. 

 

9.1.4. Odbiór robót ziemnych: 

 

Odbiór robót powinien zostać dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania materiałów 

dokumentacji budowlanej. 

 

9.1.5.Przepisy związane z realizacją i odbiorem robót: 

 

Rozporządzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów 

BHP, 

PN-86/B-02480 Grunty budowane określone symbolami podziału gruntów. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpieczne budowli. 

PN-B-06050  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736             Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo -      

                                    kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów.  

 

 

10. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz  roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej 

     –  CPV-45200000-9. 

 
10.1.Roboty betonowe i żelbetowe: 

 

Roboty betonowe i żelbetowe będą realizowane  przy wykonaniu ław i fundamentów  budynku 

technicznego, żelbetowej płyty fundamentowej  pod STALOWY TRÓJZBIORNIK Qdśr = 600 m3/d, 

komory zasuw oraz poletka ociekowego piasku. 

. 

10.1.1.Zasada wykonania fundamentów: 

 

Fundamenty bezpośrednie, tj. stopy, ławy, płyty wykonywane jako monolityczne powinny 

przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy. Przed przystąpieniem do prac należy 

sprawdzić zgodność rzędnej projektowanej dna wykopu i rzędnej wykonanych robót ziemnych. 

 

 

 

 



10.1.2.Podłoże pod fundamenty: 

 

Konieczność wykonania podłoża piaskowo – żwirowego lub z chudego betonu i jego grubość 

wynika z wyliczeń konstrukcyjnych jest każdorazowo określana w dokumentacji budowlanej. 

 

10.1.3.Ławy i stopy fundamentowe: 

 

Stopy fundamentowe żelbetowe posadowione powinny być na dobrze zagęszczonym podłożu 

gruntowym. Należy je wykonać z betonu B20  zbrojonego stalą A-0/STOS i A-III/34GS. 

 

10.1.4.Żelbetowa płyta fundamentowa: 

 

Płytę fundamentową pod zbiornik oczyszczania ścieków należy wykonać jako dylatowany monolit 

z betonu B20 zbrojonego stalą klasy A-0/STOS i A-III/34GS, grubości 40 cm., położoną na 

podkładzie z  betonu  o grubości 0,4 m i na podłożu z ubitego piasku, górna krawędź fundamentu 

będzie na poziomie terenu, częścią składową płyty jest system rur kanalizacyjnych do 

doprowadzania i odprowadzania ścieków i osadu podłączony do komory zaworów. Pokrycie 

zbrojenia  wynosi minimum 50 mm. 

 

10.1.5.Komora zrzutu ścieków i osadu (komora zasuw): 

 

Ściany i dno o grubości 20 cm wykonać z betonu B15 z dodatkiem hydrobetu w ilości  1,5 % do 

wagi cementu. Beton o konsystencji plastycznej. Zbrojenie krzyżowe – stal 34 GS Ø10 i Ø8.  

Płytę przykrywającą wykonać z prefabrykowanych elementów typu PP-210x30-szt. 14 oraz PP-

210x120/60 – szt. 1. W elemencie PP-210x120/60 zamontować właz żeliwny typu ciężkiego Ø 600 

mm. 

Przed wykonaniem komory wykopie na warstwie chudego betonu należy wykonać izolację                                                

poziomą z lepiku asfaltowego na gorąco. 

Przed betonowaniem należy wstawić tuleje ochronne na przejścia instalacyjne rurociągów 

technologicznych. 

Powierzchnie zewnętrzne komory zaizolować dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

Przejścia rurociągów technologicznych przez ściany komory uszczelnić sznurem smołowym oraz 

kitem asfaltowym. 

Elementy żeliwne pomalować dwukrotnie lepikiem systemowym asfaltowym na gorąco. 

Wykopy po wykonaniu izolacji zasypywać zawsze gliną ubijaną warstwami co 15 cm. 
 
10.1.6.Poletko ociekowe piasku: 

 

Poletko ociekowe piasku wykonane zostanie z betonu monolitycznego zbrojonego montażowo 

wkładkami stalowymi A-11 o średnicy 6 mm. 

Alternatywnie można ściany poletka wykonać z typowych słupków i desek żelbetowych zgodnie z 

KB4 4.12.5. (107) „Zbiór projektów typowych elementów, detali i urządzeń oczyszczalni ścieków – 

poletka osadowe”. 

Nieckę betonową poletka ociekowego piasku należy wypełnić żwirkami filtracyjnymi. 

Na ostatniej warstwie żwirku filtracyjnego należy ułożyć płytki chodnikowe 50 x 50 cm. 

 

10.1.7.Transport mieszanki betonowej i czas zużycia: 

 

Środki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodować: 

 naruszenia jednorodności mieszanki, 

 zmian w składzie mieszanki, 

 zanieczyszczeń 



Dopuszczalny czas zużycia mieszanki betonowej zależny jest od temperatury zewnętrznej 

otoczenia: 

 powyżej + 20°C – max. 1- 0,75 h 

 przy       + 20°C – max. 1 h 

 poniżej  + 20°C – max. 1,5 h 

 przy ogrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków przyspieszających wiązanie – 

max. 0,5 h 

 

10.1.8.Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu: 

 

Przed przystąpieniem do układania mieszanki należy: 

 wykonać i sprawdzić stan deskowań, usztywnień i pomostów, 

 wykonać zbrojenie, 

 zwilżyć wodą ściany stykające się z mieszanką betonową, 

 rozmieścić elementy kotwiące, przejścia szczelne przez ściany, taśmy dylatacyjne. 

W trakcie układania mieszanki betonowej przestrzegać zasady, aby nie zrzucać jej z wysokości 

większej niż 3 m oraz : 

 stale obserwować stan deskowania, aby nie dopuścić do zmiany kształtu konstrukcji, 

 zabezpieczyć ułożoną mieszankę przed nadmiernym odparowaniem. 

 

10.1.9.Zagęszczanie mieszanki betonowej: 

 

W trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zagęszczanie wibratorem. 

W trakcie układania mieszanki betonowej w fundamencie płytowym zalecane jest jej zagęszczanie 

przy pomocy listwy wibracyjnej. 

 

10.1.10.Przygotowanie zbrojenia: 

 

Do wykonania elementów zbrojenia należy stosować następujące urządzenia: 

 urządzenia do prostowania prętów, 

 nożyce zbrojarskie (ręczne lub mechaniczne), 

 giętarka zbrojarska (ręczna lub mechaniczna), 

 zgrzewarki bądź spawarki 

Zbrojenie należy przygotować ściśle z materiałów ilości określonych w dokumentacji budowlanej. 

Odkładanie odgiętych prętów przygotowanych do montażu powinno mieć miejsce w sposób 

uporządkowany nie powodujący uszkodzeń, załamań bądź pomieszania. 

 

10.1.11.Montaż zbrojenia: 

 

Montaż zbrojenia rozpocząć od układania prętów o największej średnicy. Zbrojenie powinno 

składać się z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub elementu konstrukcyjnego. 

Jeżeli to nie jest możliwe, dopuszcza się łączenie prętów. Łączenie prętów ze stali klasy AIII może 

odbywać się za pomocą zgrzewania doczołowego lub na zakład. 

Długość zakładu prętów należy przyjmować jako równą co najmniej długości zakotwienia. Długość 

zakotwienia dla klasy stali AIII i klasy betonu B15 przyjmuje się 32 d, a dla klasy betonu B20 – 28d 

Pręty powinny być krzyżowane w rozstawie ściśle podanej w dokumentacji budowlanej. Dla 

zachowania prawidłowej odległości (otuliny) zbrojenia od ściany deskowanej należy stosować 

strzemiona dystansowe. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno być trwale 

usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń przemieszczania podczas 

betonowania. 

 



10.1.12.Kontrola wykonania robót: 

 

Kontrola jakości betonu winna odbywać się w wytwórni przez sprawdzenie: 

 jakości cementu, kruszywa, wody, 

 jakości mieszanki betonowej, 

 wytrzymałości na ściskanie, 

 nasiąkliwości , 

 wodoprzepuszczalności. 

Dla każdej partii betonu winno być wystawione poświadczenie o jego jakości. W zaświadczeniu 

(ateście) należy podać: 

 klasę betonu, 

 wyniki badań wytrzymałościowych, 

 wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwości, wodoprzepuszczalności), 

 okres produkcji 

 

Kontrolę i odbiór zbrojenia należy traktować jako odbiór robót zanikających i dokonać po montażu, 

lecz przed zabetonowaniem. W szczególności należy sprawdzić zgodność z dokumentacją 

budowlaną: 

 ilość i średnicę prętów, 

 ich rozstaw, 

 zamocowanie w deskowaniu. 

Odbiór robót zanikających musi być odnotowany w dzienniku budowy. 

 

10.1.13.Przepisy i normy związane: 

 

PN-88/B-0430 0 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania   

                                    wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

                                    organicznych. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 

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

PN-76/M-59111 Wyroby ścierne. Ścierniwo elektrokorundowe. 

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 

PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia.  

                                    Gatunki. 

PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 

 

10.2.Roboty murowe: 

 

Roboty murowe będą wykonywane przy budynku technicznym. Budynek wykonany będzie jako  

wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny – ściany zewnętrzne z pustaków 

szczelinowych grubości 29 cm ocieplone styropianem grubości 10  cm, ściany działowe z cegły. 

 

 

10.2.1.Materiały do robót murowych: 



 

Pustaki ceramiczne do ścian zewnętrznych powinny odpowiadać: 

 w zakresie wytrzymałości na ściskanie klasie 1,5 Mpa 

  w zakresie nasiąkliwości – PN-70/B-12012, 

 w zakresie mrozoodporności – PN-70/B-12016 

Cegła budowlana pełna do murów zewnętrznych powinna odpowiadać: 

  klasie 15, wg PN-75/B-12002. 

Cegła budowlana dziurawka do ścian działowych powinna odpowiadać: 

  klasie 35. 

 

Nadproża prefabrykowane w kształcie litery L winny być wykonane: 

  z betonu klasy B20 i zbrojone stalą 34GS. 

Strop powinien być wykonanany z : 

 płyta żelbetowa gr. 14 cm z betonu klasy B 20 zbrojona krzyżowo stalą żebrowaną stalą 

34GS lub z płyt PWO. 

Do murowania ścian stosować zaprawy cementowo – wapienne. 

 

 

10.2.2.Zasady wykonania murów i elementów: 

 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty fundamentowe. Mury należy 

wykonywać warstwami, w miarę równomiernie, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją  co do odsadzek, otworów itp. 

W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie 

wcześniej, niż po zakończeniu murowania ścian nośnych. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 

wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania prac murarskich         

w okresie niskich temperatur, wierzchnie warstwy murów należy zabezpieczyć folią przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

W trakcie wznoszenia murów należy wbudowywać prefabrykowane nadproża w miejscach 

określonych w dokumentacji. Minimalna długość oparcia prefabrykowanego nadproża winna 

wynosić 25 cm z każdej strony. 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w murach winny być wykonywane równolegle z 

robotami murowymi z materiałów określonych w dokumentacji budowlanej. W przypadku 

wykonywania ich z kształtek ceramicznych winny być one ustawione w murze tak, aby odległość 

kształtki od muru wynosiła, co najmniej 10 cm. Osadzanie podokienników wewnętrznych i 

zewnętrznych w wykuwanych bruzdach w ościeżach, ze spadkiem. Osadzanie ościeżnic dla 

otworów drzwiowych odbywać powinno się jednocześnie ze wznoszeniem muru. Osadzanie kratek 

wentylacyjnych wykonywać na zaprawie cementowej marki 5 w uprzednio pozostawionych 

otworach. 

 

 

10.2.3.Kontrola i odbiór: 

 

Podstawę do odbioru robót murowych stanowią: 

 dokumentacja budowlana – zgodność wykonania, 

  zapisy w dzienniku budowy, 

 atesty materiałowe, 

  protokoły z odbiorów częściowych robót zanikających. 

Odbiór robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków. Sprawdzeniu podlegają: 

 odchyłki w pionie i poziomie muru, 

 grubość spoin ich wypełnienie, 

 krzywizna powierzchni ściany, 



 odchylenie od pionu lub poziomu ościeżnic. 

Dokonanie odbioru należy odnotować w dzienniku budowy. 

 

10.2.4.Normy związane: 

 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów betonów  

                                    komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-75/B-12001 Cegłą pełna wypalana z gliny – zwykłą. 

PN-73/B-12011 Cegła kratówka wypalana z gliny. 

PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno – piaskowe. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-81/B-30003 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo – wapienne. 

PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego. 

BN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.  

                                    Bloczki i płyty. 

BN-75/6741-14 Pustaki ceramiczne do ścian działowych. 

BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone. 

BN-80/6744-11. Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścierne.  

                                    Pustaki. 

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 

BN-75/6733-02 Wapno hydrauliczne. 

BN-87/6732-04 Gips ceramiczny. 

 

 

10.3.Konstrukcje stalowe: 

 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dotyczy elementów: 

 pomostów obsługowych i drabinki na zbiorniku oczyszczania ścieków, 

 drabinek włazowych w komorze zrzutu ścieków i osadu , 

 

 

10.3.1.Zasada wykonania konstrukcji stalowych: 

 

Konstrukcje stalowe są przygotowywane, scalone i montowane bezpośrednio na placu budowy. 

 

10.3.2.Montaż i scalanie konstrukcji: 

 

Montaż i scalanie przygotowanych wcześniej elementów stalowych odbywa się w oparciu               

o dokumentację konstrukcyjną przez spawanie. Klasa konstrukcji spawanej winna być określona     

w dokumentacji. 

 

 



 

10.3.3. Sprzęt i materiały do spawania: 

 

Roboty spawalnicze należy wykonywać przy użyciu: 

 spawarek elektrycznych do spawania łukowego, 

 zestawów do spawania i cięcia gazowego. 

Spoiwa i topniki winny odpowiadać gatunkom stali w dokumentacji. Spoiwa i topniki przed 

użyciem winny być osuszone w suszarkach. 

 

10.3.4.Spawanie konstrukcji: 

 

Łączenie konstrukcji przez spawanie winno odbywać się według następujących zasad: 

 w pierwszej kolejności należy wykonać złącza, w których występują największe naprężenia 

i odkształcenia, 

 spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle, 

 spoiny pachwinowe o grubości powyżej 5 mm należy wykonywać wielowarstwowo. 

 

10.3.5 Kontrola i odbiór połączeń: 

 

Po wykonaniu spawania należy sprawdzić: 

 prawidłowość użytych materiałów, 

 jakość spoin, 

 oczyszczenie spoin z zendry i odprysków, 

 zgodność wymiarów konstrukcji z dokumentacją budowlaną. 

 

10.3.6.Przepisy i normy związane: 

 

Instrukcja SOB 1/66 z 31.XII.1983 r. 

PN-79/E-69010                        Elektrody grafitowo – węglowe. 

PN-76/M-69774                        Chropowatość cięcia dla spawania ręcznego – klasy spawania.. 

PN-75/M-69014                        Spawanie łukowe stali niskowęglowej i niskostopowej. 

PN-87/M-69772 i PN-77/M-70055   Badanie i jakość spoin. 

 

 

10.4. Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie: 

 

Roboty dachowe i obróbki blacharskie wykonywane będą  przy budowie budynku technicznego. 

 

 

10.4.1. Zasada  wykonania: 
 

Pokrycie dachu z płyty, należy wykonać na przygotowanej i odebranej konstrukcji dachowej. Przed 

ułożeniem pokrycia dachowego w podłożu należy osadzić uchwyty rynnowe o wyregulowanym 

spadku podłużnym. Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewnić swobodny odpływ 

wody opadowej. Tworzenie się zastoin wodnych w korytach odwadniających jest niedopuszczalne. 

Pokrycie dachu płytą, należy wykonywać po wykonaniu robót przygotowawczych do założenia 

koryt i rynien odpływowych. 

 

Krycie dachu płytą należy wykonać wg instrukcji montażu załączonego przez producenta. 

W przypadku wykonania w pokryciu z płyt otworów wentylacyjnych i włazów dachowych 

konieczne jest: 

 lokalizacja przebicia, 



 wycięcie otworu w płycie 

 zamontowanie podstawy dachowej wentylacyjnej lub włazu 

 uszczelnienie styku pokrycia blachowego z obramieniem elementu wentylacyjnego lub 

włazu. 

 

10.4.2. Kontrola i odbiór robót: 

 

Kontrolą prac objęte są wszystkie fazy wykonywania robót dachowych. 

Odbiory częściowe polegają na dokonaniu oględzin i sprawdzaniu: 

 dokładności zamocowania podkładu, 

 wykonania zabezpieczeń antyogniowych i przeciwwodnych podłoża, 

 jakości zastosowania materiałów, 

 wykonania elementów obróbek blacharskich, 

 wyglądu zewnętrznego pokrycia z płyt, 

 stwierdzenie braku pęknięć, dziur, odchyłek, od linii prostej, 

 mocowania płyt do podłoża, 

 zawieszenia rynien i prawidłowość spadku oraz przewodów spustowych. 

 

10.4.3. Normy związane: 

 

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

 

 

11.Roboty w zakresie oczyszczania ścieków – CPV 45232421-9. 

 
11.1. Zbiornik oczyszczania ścieków - STALOWY TRÓJZBIORNIK Qdśr = 600 m3/d 
 

Prace związane ze zbiornikiem oczyszczania ścieków obejmują montaż i posadowienie zbiornika z 

blach emaliowanych na uprzednio przygotowanym fundamencie. 

Przed przystąpieniem do montażu zbiorników należy zapoznać się z metodyką konstrukcji opisaną 

przez producenta. 

 

 

 

 

11.1.2.Montaż zbiornika: 
 

Na miejsce montażu, zbiorniki transportowane są w stanie rozłożonym. Blacha emaliowana jest 

ułożona na specjalnych paletach. Elementy łączeniowe i uszczelniające ułożone są w skrzynkach. 

Zbiornik osadza się na przygotowanym, dojrzałym betonowym fundamencie.  Fundament betonowy 

jest zbrojony, według warunków lokalnych. Pokrycie zbrojenia wynosi minimum 50 mm. 

Średnica fundamentu, położenie zabudowanych rur i kształt powierzchni obetonowanych płaszcza 

emaliowanego jest zgodne z danymi technicznymi producenta (w przypadku oczyszczalni z 

betonowym dnem). 

Fundament wyposażony jest z komplet króćców umożliwiających doprowadzenie ścieków 

surowych, odpływ ścieków oczyszczonych i i spust osadów. Rozmieszczenie i średnica króćców 

musi być zgodna z danymi producenta. 

Montaż zbiorników polega na skręcaniu poszczególnych elementów oraz zakotwieniu do podłoża 

żelbetowego fundamentu. Przed skręcaniem elementów łączone powierzchnie winny być 



odpowiednio uszczelnione i zaizolowane. 

Śruby kotwiczące najczęściej osadzane są na kołkach rozporowych lub wklejane w otworach 

wierconych przy montażu, jeżeli projektant nie stanowi innego sposobu. Głębokość otworów z 

reguły wynosi 150 mm. 

W przypadku dna betonowego uszczelnienie połączenia beton – emalia wykonane jest ze spoiwa 

poliuretanowego z obu stron płaszcza zbiornika. Uszczelnienie wykonane jest przez producenta 

oczyszczalni. Wykonawca obetonowania zobowiązany jest wykonać krawędzie betonowania tak by 

nie doszło do uszkodzenia powierzchni emaliowanej. Zalecana jest ochrona emalii w miejscu 

ukończenia obetonowania taśmą, itp. 

Do wysokości obetonowania + 5 cm od dna przeprowadza się uszczelnianie spoiwem pionowych 

połączeń płaszcza bez wypływu spoiwa. Przy uszczelnianiu łączenia beton – emalia miejsca 

nieuszczelnione wypełnia się poliuretanowym spoiwem. Spoiwo nanosi się na suchy, pozbawiony 

kurzu beton imregnowany impregnatem. 

Ocieplenie zbiornika watą mineralną o grubości 10 cm. 

 

11.1.3.Wymagania i badania dotyczące dokumentacji i materiałów: 

 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

1. projekt techniczny zbiornika, 

2. dane geotechniczne określające: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii z wynikami badań ich właściwości, 

głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego oraz 

uziarnienie warstwy wodonośnej i stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

 poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania tych poziomów, 

 stan terenu określony przed przystąpieniem do robót oraz podanie przekrojów poprzecznych 

terenu, obiektów sąsiadujących, itp. 

3. dziennik budowy oraz książkę nadzoru autorskiego w przypadku pełnienia takiego nadzoru, 

4. dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, 

5. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

6. dane dotyczące stopnia  agresywności doprowadzanych do zbiornika wód, ścieków i 

osadów, 

7. protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

8. specjalne ustalenia inwestora z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

1. dokumenty takie jak przy odbiorze częściowym, w tym projekt techniczny zawierający 

zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysunkami konstrukcyjnymi, 

2. protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

3. inwentaryzacja geodezyjna zbiornika. 

 

Materiały użyte do budowy zbiorników powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach wyrobu, a w razie braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta. 

 

11.1.4.Badania: 
 

Konstrukcja zbiornika powinna być wykonana zgodnie z projektem, z materiałów spełniających 

warunki określone w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm powinny odpowiadać 

warunkom technicznym producenta. 

W zbiorniku odkrytym ( bez stropu), wykonanym z materiału nasiąkliwego( dno zbiornika), ubytek 

wody WW ( obliczenie przecieku wody w decymetrach sześciennych na 24 godziny i na metr 

sześcienny pojemności części zbiornika w wodzie gruntowej) nie powinien przekraczać wielkości 

0,04 dm3/(m2/h) zwilżonej powierzchni dna zbiornika w określonych warunkach atmosferycznych 



(sucha, bezwietrzna pogoda, temp. nie niższa niż 5o C) 

 

Badając szczelność zbiornika na eksfiltrację należy wykonać następujące czynności wstępne: 

 zamknąć od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek końcówki 

wszystkich przewodów wbudowanych w korpus i fundament zbiornika, z wyjątkiem 

przewodu doprowadzającego i odprowadzającego; na przewodzie doprowadzającym i 

spustowym należy zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze celem umożliwienia 

zaślepienia zasuw podczas próby szczelności. Jeżeli zbiornik jest wykonany w wykopie lub 

nad terenem, powinien być zabezpieczony dostęp do niego z każdej strony. 

 następnie należy napełnić zbiornik wodą stopniowo, obserwując równocześnie ściany 

zbiornika po ich zewnętrznej stronie i jego dno oraz wyloty odprowadzające. W przypadku 

stwierdzenia przecieku należy natychmiast zamknąć jej dopływ, w miarę możliwości 

oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku i otworzyć spust w celu opróżnienia zbiornika. Po 

usunięciu przyczyn wycieku wody można przystąpić ponownie do napełniania zbiornika. 

 podłączyć urządzenia pomiarowe (naczynie otwarte z rurką wodowskazową i podziałką 

milimetrową), montując powyżej krawędzi przelewu przewód o średnicy nie mniejszej niż 

20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika zaopatrzone jest w wycechowanie 

szkło wodowskazowe wyprowadzone powyżej maksymalnego poziomu zwierciadła wody w 

zbiorniku o 0,1 m, i w rurki o wys. podziałki con. 0,25m. 

 zamknąć dopływ z chwilą osiągnięcia przez zwierciadło wody maksymalnego położenia, 

zaślepić go od strony zewnętrznej zbiornika, jeżeli dopływ położony jest poniżej zwierciadła 

wody, zaślepić zasuwę spustową i wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w 

rurce wodowskazowej z dokładnością do 0,001 m, podając datę i godzinę obserwacji. 

 w przypadku zbiornika krytego stropem z materiału nienasiąkliwego należy pozostawić 

napełniony zbiornik na 24 h, wykonując w tym czasie odczyt. Po 24 godzinach należy 

wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, a drugi po 

36 godzinach i ostatni po 48 godzinach. 

 próbę szczelności na eksfiltrację zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiału 

nienasiąkliwego należy przeprowadzić jak w przypadku zbiornika krytego stropem z 

materiału nienasiąkliwego (pkt.e), wykonując odczyty (na rurkach wodowskazowych) 

położenia zwierciadła wody w zbiorniku oraz w naczyniu otwartym , umieszczonym w 

zbiorniku i napełnionym wodą do wysokości zapewniającej utrzymanie się naczynia na 

powierzchni wody w zbiorniku. Nie należy wykonywać odczytu w czasie falowania 

zwierciadła wody w zbiorniku. Wody nie powinno ubywać podczas ostatnich 24 godzin. 

 

 

11.1.5.Normy i przepisy  związane: 

 

PN-B-03210   Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze – projektowanie i wykonawstwo. 

PN – B-10702   Zbiorniki – wymagania i badania. 

PN-B-06050   Roboty ziemne - wymagania ogólne. 

 

11.2.Dostawy urządzeń i montaż technologiczny: 

 

Dla oczyszczalni ścieków przewidziany dokumentacją budowlaną zakres dostaw i montażu 

urządzeń przedstawia się następująco: 

 

 

1. Mechaniczne oczyszczanie wstępne: 

 

 krata koszowa mechaniczna lub automatyczna - szt.1 

 



2.Pompownia ścieków surowych (zbiornik istnieje dotyczy tylko wyposażenia): 
  

 maszynowo zgarniany automatyczny kosz, pochyły, długość 2500 mm, prześwit 6 mm – 

szt.1 

 pompa zatapialna z oprzyrządowaniem – szt.2 

 ultradźwiękowy miernik poziomu wody- szt.1 

 kontener – szt.1 

 zabudowanie i kanalizacja wewnętrzna  

 przykrycie 

 

3.Zbiornik oczyszczania ścieków - STALOWY TRÓJZBIORNIK Qdśr = 600 m3/d. 
  

Stalowy trójzbiornik zmontowany z blach emaliowanych, dno betonowe z możliwością 

zapuszczenia do 1 m pod poziom terenu. Dostawa trójzbiornika razem z pomostem, 

zakotwiczeniem, schodami, kompletnym wyposażeniem wewnętrznym. Wyposażony jest w 

oświetlenie, uziemienie i łapki do umocowania izolacji cieplnej. 

 

3.1.Osadnik wtórny: 
 

 średnica według typu, wysokość 3 (4) szeregi, wysokość powierzchni wodnej 4,0 (5,5) m, 

betonowe skośne dno, 

 pompa razem ze zbiornikiem do odprowadzania pływających zanieczyszczeń – szt.1, 

  koryto do odprowadzania wyczyszczonych ścieków, 

 zgarniacz osadu z napędem – szt.1 

 kanalizacja wewnętrzna 

 

3.2.Komora biologiczna: 

 

 średnica według typu, wysokość 3 (4) szeregi, wysokość powierzchni wodnej 4,0 (5,5) m, 

rozdzielona przegrodami na poszczególne strefy według trybu D-N lub R-D-N, 

 drobnopęcherzykowy system aeracyjny,  

 pompa zatapialna – szt.2 (recyrkulacja, osad wtórny), miernik przepływomierz, zmieniacz 

frekwencji, 

 rozrząd powietrza, 

 mieszadło, 

 kanalizacja wewnętrzna. 

 

3.3.Zbiornik osadu: 

 

 średnica według typu, wysokość 3 (4) szeregi, wysokość powierzchni wodnej 4,0 (5,5) m, w 

zbiorniku umieszczony jest piaskownik i zagęszczacz, zbiornik wyposażony jest ścianką 

nornikową, poziomym dachem wykonanym z blachy emaliowanej, łapkami do umocowania 

izolacji cieplnej, rury umieszczone we komorze zaworów, 2x piorunochron do podłączenia 

na sieć uziemienia, 

 pompa do odprowadzania piasku, 

 pompa do odprowadzania osadu nadmiernego, 

 mieszadło, 

 pompa do zagęszczacza, 

 sterownik do odprowadzania osadu z ręcznymi zaworami i zaworem kontrolnym w komorze 

 

 

4a.Dmuchawy – nitryfikacja: 



 

 umieszczone w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu w budynku technicznym – 2 szt., 

 regulator frekwencyjny 

 

4b.Dmuchawy – regeneracja: 

 

 umieszczona w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu w budynku technicznym – 1 szt. 

                        

5.Sonda tlenowa: 
   

 Dostarczona w komplecie – szt.1 

 

6.Mechaniczne odwadnianie osadów: 

 

 Prasa taśmowa z pełnym wyposażeniem: pompa osadu, kompresor, pompa i zbiornik wody 

do spryskiwania, przepływomierz osadu, pion chemiczny, para przenośników ślimakowych, 

urządzenie do higienizacji osadu i skrzynka rozdzielcza prądu elektrycznego. 

 

7.Stacja dawkowania koagulanta: 

 

 zestaw do przygotowywania, magazynowania i dawkowania koagulanta. Będzie to zestaw 

dwuzbiornikowy w układzie pionowym umożliwiający ciągłą pracę.  

 

8.Zasilanie elektryczne zbiornika:    

        

Skrzynka rozdzielcza do podłączenia urządzeń technologicznych razem z okablowaniem, 

umieszczona jest w budynku obsługowym oczyszczalni, szafa sterująco-rozdzielcza na pomoście 

trójzbiornika, dwie lampy  zamontowane na trójzbiorniku. 

 

11.2.1.Dobór urządzeń technologicznych: 

 

Urządzenia technologiczne zgodnie z projektem budowlanym. Podstawowym kryterium doboru, 

które zamawiający bądź wykonawca musi brać pod uwagę, jest zachowanie parametrów 

technicznych z dokumentacji budowlanej. 

 

11.2.2.Odbiór dostarczanych urządzeń: 

 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia na  plac budowy, bądź w wyznaczone przez 

Zamawiającego miejsce odbioru określonego urządzenia technologicznego zgodnie z podanymi w 

zamówieniu parametrami technicznymi. Integralną częścią dostawy są: 

 dokumenty techniczno - ruchowe urządzenia 

 specyfikacja elementów dostawy 

 instrukcja montażu 

 instrukcja uruchomienia 

 warunki gwarancji i serwisu 

  

Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodności z zamówieniem rzeczywiście dostarczonych 

elementów z ich zestawieniem. 

 

 

11.2.3.Montaż urządzeń technicznych: 

 



Podstawa do prawidłowego przeprowadzenia montażu jest: 

 dokumentacja budowlana bądź wykonawcza 

 instrukcja montażu i uruchomienia 

 dokumentacja techniczno - ruchową 

 instrukcja i przepisy BHP 

  

Montaż winien być wykonany przez pracowników odpowiednich kwalifikacjach ze specjalnym 

uwzględnieniem uprawnień SEP. 

 

11.2.4.Odbiór zamontowanych urządzeń: 

 

Odbiór zamontowanych urządzeń polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją budowlaną: 

 sprawdzeniu w ruchu jałowym (bez obciążania medium), 

 kontroli połączeń i szczelności poszczególnych elementów. 

 

11.3.Sieci sanitarne i technologiczne: 

 

Roboty obejmują czynności mające na celu wykonanie sieci : 

 kanalizacja ścieków oczyszczonych 

 kanalizacja sanitarna z budynku technicznego 

 kanalizacja technologiczna z budynku technicznego 

 rurociąg spustowy piasku z piaskownika na poletko ociekowe 

 rurociąg odcieków z poletka ociekowego piasku 

 rurociąg osadu do stacji odwadniania 

 rurociąg ścieków surowych 

 rurociąg sprężonego powietrza 

 rurociąg koagulanta 

 przyłącz wodociągowy 

 

 

Wykonanie sieci sanitarnych i technologicznych obejmuje realizację: 

 kanałów sanitarnych z rur PCV  Ø 160 mm                                    L= 30,0m 

 rurociąg ścieków oczyszczonych z rur PCV  Ø 160 mm                L= 32,0m 

 rurociąg spustowy z piaskownika z rur PCV  Ø 160 mm                L= 6,0m 

 kanałów ciśnieniowych  z rur PE 100 SDR17 Dn = 110 mm         L=  31,0 m 

 rurociagów  z rur PE 100 SDR17 Dn = 160 mm                            L= 16,0m  

 rurociągów ciśnieniowych z rur PE  SDR11 Dn = 25 mm              L= 45,0m  

 rurociagów ciśnieniowych z rur PE SDR17 Dn = 32 mm               L= 35,0m  

 rurociągów z rur ze stali kwasoodpornej Ø 125                              L= 60,0m  

 studzienek rewizyjnych PVC z kinetą PP 425 mm   -                     7 szt 

 

11.3.1.Materiały: 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót z zakresu sieci sanitarnych i technologicznych 

są rury kanalizacyjne, rury stalowe kwasodporne, studzienki kanalizacyjne oraz  piasek. 

 

11.3.1.1. Wymagania dla piasku: 
 

Piasek do wykonania  warstw obsypki  powinien spełniać warunki: 

 warstwa ochronna rur z piasku sypkiego drobno-średnio-gruboziarnistego bez grud i 

kamieni, 

 umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy ochronnej nie mniejszej niż 95% 



pod drogami, 90% w przypadku wykopów powyżej 4,0 m  i 85% w pozostałych 

przypadkach  wg normalnej próby Proctora ( PN-88/B-044481 ) badanego zgodnie z normą 

BN-77/8931-12; 

 piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

 

11.3.1.2.Rury kanałowe PVC i PE: 
 

 rury PVC-U typ ciężki –S  (SDR 34) wg  AT/96-01-0001 oraz TWT –3/96  rodzaj – P z 

wydłużonym kielichem ( w/k ) łączonych na uszczelkę gumową  produkcji Wavin o 

średnicy Ø 160 x 4,7mm, 

 rury ciśnieniowe PE 100 SDR 17 (PN10) produkcji Wavin o średnicy  Ø 160 x 9,5 mm, 

 rury ciśnieniowe PE 100 SDR 17 (PN10) produkcji Wavin o średnicy  Ø 110 x 6,6 mm , 

 rury ciśnieniowe PE  SDR 11  produkcji Wavin o średnicy  Ø 32mm , 

 rury ciśnieniowe PE 100 SDR 17 (PN10) produkcji Wavin o średnicy   Ø 25 x 2,0 mm , 
 rury ze stali kwasodpornej o średnicy  Ø 125  

 

11.3.1.3.Studzienki kanalizacyjne: 
 

 Studzienka tworzywowa PCV Dn 425 mm   z kinetą betonową PP 11.3.2.Sprzęt: 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do robót ziemno - 

montażowych, zaakceptowanego przez Nadzór. 

 

11.3.3. Warunki dostawy: 
 

Piasek powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie piasku i jego jakość – określona w pełnej 

charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Wykonawca powinien: 

 dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 

obsypki; 

 dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 

 zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta; 

 zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości ) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości piasku, zawierające nastepujące dane: 

 nazwę i adres producenta; 

 datę i numer kolejnych badań; 

 oznaczenie wg PN-B-06712; 

 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 

 

11.3.4.Transport: 
 

Piasek należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych klas, gatunków itp.). W/w 

zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 

11.3.5.Składowanie piasku: 
 

Jeśli piasek przeznaczone do wykonania warstwy ochronnej obsypki nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 



Wykonawca robót powinien zabezpieczyć piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone  

i dobrze odwodnione. 

 

11.3.6.Rury PVC: 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 

rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 

umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych 

lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo ( rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 

większej średnicy ) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

 

Z uwagi na specyficzne własności rur z PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 

dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

 przewóz powinno sie wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 

zwiększoną kruchość tworzywa; 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm ułożonych 

prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkośc zwisu rur nie może przekraczać 

1 m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 

jak dla rur z PVC. 

 

11.3.7.Wykonanie robót: 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 

 

11.3.7.1.Przygotowanie podłoża: 
 

Projektowana oś kanału powinna być wytyczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku 

należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby 

istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczjące 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające 

należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Dla potrzeb budowy sieci 

sanitarnych z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o 

ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, przy czym w gruntach suchych i półzwartych 

dopuszcza się deskowanie ażurowe – nieszczelne. Przy wykopach głębszych i nawodnionych 

stosować deskowanie pełne. Przy przejściach pod przeszkodami, mogą mieć zastosowanie przeciski 

rurami płaszczowymi ochronnymi dla dróg gminnych asfaltowych a dla dróg o nawierzchni 

nieasfaltowej metodą rozkopu połówkowego. Dla rodzaju podłoża typu ,,B” warunki obsypki rury 



wymagają podłoża z zagęszczeniem piasku o minimalnej wysokości 20 cm. 

 

11.3.7.2.Roboty montażowe: 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 

kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 

posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

11.3.7.3.Ogólne warunki układania kanałów: 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania robót 

montażowych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym  odbiorze technicznym wykopu i 

podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10736. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 

zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniom w czasie transportu i składowania.  

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 

spadku dna wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 

właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią 

po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia 

do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i 

spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 

wykopu reperów pomocniczych. 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do ± 30°C. Przy układaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 20 cm ponad wierzch rury, z 

wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 

na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 

wciskowym. 

 Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 

specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego 

przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując 

odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

                                a) przycinanie rur, 

                                b) ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 

kątem 15º. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 

ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 

kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 



końca rury przy średnicach powyżej 90 mm należy używać wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowość  łączonych elementów. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowej nie może przekraczać± 20 mm dla rur PVC. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny,a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 mm. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej 

wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 

11.3.7.4.Przygotowanie podłoża pod studnie betonowe: 
 

W gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 

żwiru lub tłucznia. 

 

 

 

11.3.8.Kontrola jakości: 
 

11.3.8.2.Badania przed przystąpieniem do robót: 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji 

materiałów. 

 

11.3.8.3.Badania w czasie robót: 
 

 spadki podłużne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Różnice miedzy 

rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -

1cm ; 

 oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm; 

 grubość warstwy obsypki zgodny z Dokumentacją Projektową. 

 wskaźnik zagęszczenia warstwy ochronnej zasypki, nie  powinien być mniejszy od 

podanych w WTWO. 

 

11.3.9.Obmiar robót: 
 

Jednostką obmiarową wykopu jest m3 ( metr sześcienny) gruntu wykopowego. 

Jednostką obmiarową jest m2  ( metr kwadratowy)  warstwy zasypowej. 

Jednostką obmiarową rurażu jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 

Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia 

dla każdego typu. 

 

 

11.3.10.Odbiór robót: 



 

11.3.10.1.Ogólne zasady: 
 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową , ST i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

11.3.10.2. Odbiór częściowy: 
 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 

odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, 

głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-

81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 

poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; stan terenu określony 

przed przystąpieniem do robót przez podania znaków wysokościowych reperów; uzbrojenia 

podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także  przekrój 

podłużny terenu, zadrzewienie; 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie  

 sposobu wykonania wykopów pod względem : obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych; 

 przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności); 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności; 

 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia; 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta  i normami przedmiotowymi; 

 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

 szczelności przewodów i studzienek; 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia; 

 izolacji przewodów i studzienek. 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza  niż odległość 

między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy. 

 

 

11.3.10.3.Odbiór techniczny końcowy: 



 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

 protokół przeprowadzenia badania szczelności całego przewodu; 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawniona jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

 

11.3.11.Przepisy i normy związane: 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja                                                                                                                                                                      

Techniki  Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 

PN-78/B-06714/40                    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na  

                                                   miażdżenie. 

PN-76/B-06714/04                    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości pozornej w  

                                                   próbkach o kształcie regularnym. 

PN-80/C-89205                         Rury i kształtki PVC i ich połączenia w sieci  

                                                   kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, 

                                                   łączników i elementów zamiennych. 

PN-92/B-10735                         Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

                                                  odbiorze. 

PN-87/B-0107                           Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

                                                   wyposażenia. Terminologia. 

BN-77/8931-12                         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-81/B-02480                         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów. 

PN-81/B-03020                         Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

                                                  Obliczenia statyczne i projektowanie.                 

 

12.Roboty w zakresie komunikacji i ukształtowania terenu – CPV 45233000. 
 

12.1.Drogi i chodniki: 
 

Roboty drogowe na oczyszczalni obejmują wykonanie układu jezdnego (podbudowa, nawierzchnia 

z kostki betonowej gr. 8 cm) obramowanego krawężnikiem oraz chodniki (podbudowa, 

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm). 

 

12.1.1.Wykonanie robót: 
Wykonanie robót rozpocząć od wykonania koryta, tj. przygotowania pod względem 

wysokościowym i jakościowym podłoża do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Koryto 

na całej długości i szerokości wykonywać mechanicznie. Na łukach dopuszcza się wykonanie 

koryta ręcznie. Grunt jako urobek z koryta po ustalenia jego przydatności, może być użyty do 



niwelacji terenu. Profilowanie podłoży wykonać stosując równiarkę lub spychacz z hydrauliczną 

regulacją pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczania. Układanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy organizować w ten 

sposób, aby pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszały się po 

już ułożonym materiale. Podbudowa winna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 

zgodnie z dokumentacją. Podbudowa winna mieć grubość poszczególnych warstw po jej 

uwałowaniu zgodną z dokumentacją budowlaną. Tolerancja grubości warstw nie powinna 

przekraczać ± 2 cm.  

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubości zakładanej w dokumentacji budowlanej układa się 

ręcznie na podsypce piaskowej. Kostkę należy układać tak, aby szerokość między kostkami 

wyniosła 2-3 mm. Kostkę należy układać o ok. 1,5 cm wyżej od przewidywanej niwelety. Do 

zagęszczania nawierzchni z kostki należy używać wibratora powierzchniowego. 

 

12.1.2. Kontrola i odbiór robót: 
Kontrolę robót przeprowadzą wykonawcy na każdym etapie wykonania robót.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje się w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.  

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie wykonanych robót pod względem: 

 zgodności wykonania pod względem ilościowym i jakościowym z dokumentacją 

budowlaną, 

 zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną i przedstawieniem 

atestów, 

 ocenie przedłożonych wyników badań warunków pomiarów , 

 wyznaczenie zakresu i rodzaju ewentualnych robót poprawkowych. 

 

12.1.3.Przepisy i normy związane: 
 

PN-B-04111           Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego. 

PN-B-11112           Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-S-96023           Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

BN-77/8931-12     Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

12.2.Ukształtowanie terenu: 
 

Ukształtowanie terenu obejmuje wykonanie prac niwelacyjnych. 

 

12.3.Ogrodzenie: 
Do wykonania ogrodzenia stałego należy przystąpić po wytyczeniu linii ogrodzenia wg projektu 

zagospodarowania. Ogrodzenie należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji 

budowlanej. 

 

12.4.Zieleń ochronna: 

 

Wykonanie zazielenienia terenu rozpocząć od oczyszczenia terenu z resztek materiałów, gruzu i 

śmieci. Zazielenienie terenu rozpocząć od dokonania segregacji roślin, wytyczenia miejsc sadzenia, 

wykopania dołów, posadzenia roślin, osadzenia palików wzmacniających, zaprawienia dołów 

ziemią kompostową, podlanie i rozplantowanie pozostałej z wykopu ziemi. 

Po wykonaniu nasadzeń należy wykonać siewem trawniki. Kolejność wykonywania tych prac jest 

następująca: 

 ręczne lub mechaniczne wyrównanie powierzchni 

 ręczne lub mechaniczne przekopanie gleby 



 rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwałowanie powierzchni 

 

13.Roboty instalacyjne wewnętrzne  - CPV 45300000-0 

 
13.1.Roboty wodno – kanalizacyjne: 

 

Roboty instalacyjne dotyczą wykonania w budynku technicznym rozprowadzenia wody, kanalizacji 

i montażu przyborów. 

 

13.1.1.Wykonanie robót: 

 

Instalacje sanitarne wykonać z materiałów przewidzianych w dokumentacji budowlanej. Dla sieci 

wody stosuje się rury z PP. Dla kanalizacji rury PVC łączone na uszczelkę. Zawory przelotowe, 

czerpalne, baterie mosiężne lub stalowe. Połączenia rur poprzez zgrzewanie, połączenia armatury 

wykonać skręcane gwintowane uszczelniane taśmą.  

Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 

przepływu cieczy (wody). Zawory zwrotne ustawić tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały 

się w położeniu pionowym. Podgrzewacze wody i zbiorniki bezciśnieniowe powinny mieć na stałe 

przymocowaną tabliczkę znamionową. Montaż należy wykonać przed wykonaniem tynków i 

posadzek. Kanalizację należy wykonać ze spadkiem od przyborów do odbiornika. Przed zakryciem 

rurociągów kanalizacyjnych w ziemi sprawdzić szczelność. Instalacje wodociągowe poddać próbie 

szczelności. 

 

13.2.Roboty wentylacyjne: 

 

Roboty instalacyjne dotyczą montażu w budynku technicznym  wentylatorów i wywietrzaków. 

 

13.2.1.Wykonanie robót wentylacyjnych: 
 

W czasie wykonywania instalacji wentylacyjnej należy zainstalować wentylatory i wywietrzaki 

dachowe oraz nawietrzaki podokienne. 

Montaż wyżej wymienionych urządzeń należy przeprowadzić: 

 -nawietrzaki zainstalować równolegle z prowadzeniem robót murowych, 

 wentylatory wykonać w trakcie wykonywania przykrycia dachowego, 

 

13.3.Kontrola i odbiór robót: 

 

Kontrola i odbiór robót instalacyjnych wentylacyjnych polega na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania z dokumentacją, 

 zgodności zastosowanych materiałów przyborów, 

 szczelności połączeń (próby szczelności), 

 zgodności z dokumentacją rozmieszczenia przyborów 

 

Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą i narysowanymi i zaakceptowanymi przez nadzór zmianami, 

 świadectwa jakości urządzeń, 

 instrukcje obsługi, 

 dziennik budowy z wpisami dotyczącymi odbiorów robót zanikających. 

 

 

 

13.4.Przepisy i normy związane:  



 

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.    

                                    Wymagania. 

PN-71/B-10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-59/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Warunki  

                                    badania techniczne przy odbiorze. 

PN-72/B-10441  Wentylacja. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

                                    Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  

   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01  Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-81/B-10700/02   Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej  

   z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-77/B-75700/00  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania  

                                    i badania. 

PN-77/B-75700/01  Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania. 

PN-77/B-75700/02  Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu 

PN-81/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 

PN-81/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu 

PN-81/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-83/H-02651  Średnice nominalne. 

PN-76/H-74392  Łączniki z żeliwa ciągliwego. 

PN-76/M-75001  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75178/00  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

 

14. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  - CPV 45315100 

 

14.1.Roboty elektryczne: 

 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  dotyczącą wykonania i odbioru robót związanych z 

instalacji elektrycznych zalicznikowych na terenie oczyszczalni ścieków. 

Roboty obejmują wszystkie czynności  mające na celu wykonanie: 

 zasilania kablowego budynku technicznego od tablicy TG w istniejącym budynku socjalnym 

do złącza Z1a 

 zasilania kablowego zbiornika oczyszczania ścieków od rozdzielni R2, 

 rozdzielni elektrycznych, 

 instalacji siły i sterowania urządzeń oczyszczalni. 

 instalacji odgromowej i ochrony od porażeń 

 instalacji oświetlenia i ogrzewania budynku technicznego i gniazd wtykowych 220V i 24V 

 

Specyfikacja techniczna nie obejmuje robót realizowanych przez Zakład Energetyczny, a 

stanowiących zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca dostarczania 

energii oraz robót związanych z instalacją elektryczną w pompowni ścieków wraz z szafą 

zasilająco-sterowniczą pomp dostarczoną przez producenta pompowni jako typowy komplet. 

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

projektową, ŚT i poleceniami Inwestora . 

 

14.2. Materiały: 
 

Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

Folię ostrzegawczą stosować dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy 



użyć folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru niebieskiego o grubości 0,5 – 0,6 mm gat. 

I. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

W kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować kable NN, zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego przekroju 

i liczby żył oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania. Mufy i głowice powinny być 

zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03. 

Na oznacznikach kablowych umieścić należy trwałe napisy zawierające: 

   symbol i nr ewidencyjny kabla, 

   oznaczenie kabla, 

   znak użytkownika, 

   rok ułożenia kabla 

 

Rozdzielnie elektryczne: 

   obudowa z materiałów izolacyjnych, 

   klasa ochronności II JP – 43, 

   szafki, złącza i ich wyposażenie powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

   elementy z tworzyw sztucznych z materiałów samo gasnących, 

   napięcie znamionowe izolacji 660 V, 

   napięcie robocze 3x 380/220 V. 

 

Uziemienie: 

 bednarka FeZn 25x4 mm spełniająca wymagania PN-67/H-92325, 

 końcówki, zaciski i objemki ocynkowane. 

 

14.3.Wykonanie robót: 

 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki,w jakich będą wykonane. 

 

14.3.1.Rowy kablowe: 

 

 przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie tras linii 

kablowych, 

 głębokość wykopu 0,8 m, 

 szerokość wykopu 0,4 m, 

 warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem. 

 

14.3.2.Układanie kabli w rowie kablowym: 

 

 przed przystąpieniem do montażu kabli i przewodów sprawdzić stan rowu kablowego i 

podłoża dla przewodów, 

 kable układać w odległości 10 cm od siebie, 

 kable zasypać 10 cm warstwą piasku i oznaczyć folią niebieską , 

 skrzyżowanie z drogami i innymi ciągami wykonać należy w rurach z tworzywa PVC, 

 końce rur należy uszczelnić pakułami. 

 

14.3.3.Podłączenie kabli: 

 

 zarobione końce kabli należy oznaczyć barwami zgodnymi z PN-90/E-05023, 

 do podłączenia należy stosować końcówki zaprasowywane. 

 



14.3.4.Montaż uziemienia: 
 

 bednarkę uziemiająca układać na głębokości min.0,6 m, 

 połączenia wykonać jako spawane i przez zaciski uziemiające, 

 wszystkie przewody uziemiające zabezpieczyć przed korozją i mechanicznym 

uszkodzeniem, 

 rowy należy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, 

żwiru lub gruzu. 

 

14.4.Kontrola jakości robót: 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu 

wykazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz wymogami Specyfikacji technicznej 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o terminie i rodzaju 

badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań i protokołu pomiarów do 

akceptacji Inwestora. 

 

W przypadku rowów kablowych kontroli podlegają: 

 trasy wykonanego wykopu, 

 głębokość i szerokość wykopu, 

 warstwa piasku na dnie wykopu, która powinna wynosić 10 cm. 

 

W przypadku linii kablowych kontroli podlegają: 

 głębokość zakopania kabla 

 grubość warstwy piasku 

 odległość folii ochronnej od kabla 

 odległość przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

 oznakowanie linii kablowych 

Pomiary należy wykonać co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto należy sprawdzić stopień 

zagęszczenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

 

W przypadku sprawdzenie ciągłości żył kontroli podlegają: 

 sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o 

napięciu nie przekraczającym 24 V, 

 wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw 

oraz, jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii oznaczone są identycznie. 

 

Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym 

niż 2,5 kV 

Dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Wynik należy uznać za 

dodatni jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji 

izolacji kabli wykonywanych wg normy PN-93/E-90401. 

 

Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem: 

Po wykonaniu sieci kablowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia 

szybkiego wyłączenia napięcia. Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym 

ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Rozdzielnie elektryczne i szafa sterownicza: 



Przed zastosowaniem należy sprawdzić czy rozdzielnie i szafa sterownicza  i ich części 

odpowiadają tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być 

stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontaży narzędzi. 

Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

 stan pokryć antykorozyjnych 

 ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich elementów 

metalowych mogących się znaleźć pod napięciem 

 jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych 

 jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją szafy 

 jakość połączeń kabli 

 sprawdzenie skuteczności kabli 

 zgodność schematu ze stanem faktycznym, schemat taki powinien być zamieszczony  

 na widocznym miejscu wewnątrz szafki lub rozdzielni. 

 

W przypadku uziemienia należy wykonać: 

 oględziny części nadziemnej 

 pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia roboczego nie może przekroczyć 30 O 

 sprawdzenie ciągłości połączeń 

 protokół badań pomiaru rezystancji uziemienia 

 

14.5.Obmiar robót : 

 

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 aktualną dokumentację projektową powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokół z dokonanych pomiarów, 

 protokół odbioru robót. 

 

14.5.Przepisy i normy związane:  

 

Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

PN-92/E-08106  Stopnie ochrony. 

PN-91/E-05009/01  Instalacje elektryczne. 

PN-92/E-05009/41  Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-93/E-05009/61  Sprawdzenie odbiorcze. 

PN-90/E-05023  Oznaczenia barw. 

PN-76/E-05125  Linie kablowe. 

PN-IEC 439 – 1 + AC            Rozdzielnice. 

PN-87/E-05110  Rozdzielnice i złącza kablowe. 

PN-92/E-05009/54  Uziemienie i przewody ochronne. 

 

15. Roboty wykończeniowe w budynku technicznym – CPV 45400000-1 

 
15.1.Roboty wykończeniowe: 

 

W ramach robót wykończeniowych uwzględniono: 

 wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

 malowanie pomieszczeń. 

 roboty posadzkarskie. 

 licowanie ścian płytkami ceramicznymi. 



 

15.1.1.Wykonanie tynków zwykłych: 

 

Przed przystąpieniem do tynkowania przygotować podłoże dla uzyskania należytej przyczepności: 

 wyskrobać spoinę na głębokość 10 – 15 mm., 

 usunąć zaprawę wystającą ze spoin., 

 odkurzyć podłoże. 

 

Kolejność robót: 

 wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

 wykonanie obrzutki, 

 wykonanie narzutu, 

 mechaniczne lub ręczne zatarcie narzutu, 

 ręczne obrobienie ościeży, gzymsów, pilastrów itp. 

  

Tynki zewnętrzne wykonać z zaprawy cementowo – wapiennej, a wewnętrzne z zaprawy 

wapiennej. 

 

15.1.2.Kontrola i odbiór tynków: 

 

Kontroli i odbiorowi tynków podlegają tynki, które nie posiadają: 

 odchyłki powierzchni tynku 

 spęcznień, wykwitów, zacieków, przebarwień. 

 szorstkości powierzchni 

 rys na powierzchni 

 

15.2.Roboty posadzkarskie: 

 

Przygotowanie podłoża pod roboty posadzkarskie z płytek terakotowych polega na: 

 wykonaniu na warstwie izolacyjnej ze styropianu grubości 3 cm podkładu betonowego 

grubości 8 cm, zbrojonego siatką, 

 rozścieleniu warstwy kleju grubości ok. 10 mm. 

 

Roboty posadzkarskie należy wykonywać w następujący sposób: 

 kleje i płytki należy dostarczyć do pomieszczeń, w których mają być układane, co najmniej 

24 godziny przed ich układaniem. 

 układanie płytek na wcześniej rozłożonej warstwie kleju rozpocząć od wejścia do 

pomieszczania. 

 płytki mogą być układane równolegle lub skośnie. 

 przy ścianach posadzkę z płytek wykończyć listwą przyścienną bądź cokolikiem. 

 spoiny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż 0,8 mm. 

 

15.3.Wykonanie robót malarskich i okładzinowych: 

 

Podłoże pod malowanie powinno odpowiadać BN-89/6734-08. 

Podłoże pod wykonanie okładu ścian z płytek ceramicznych powinno odpowiadać wymogom 

stawianym tynkom zwykłym IV kategorii. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przygotować podkład przez jej wyrównanie, 

szpachlowanie i gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi można prowadzić, gdy wilgotność 

podłoża nie przekracza 4% masy. Malowanie wykonać po wykonaniu instalacji, „białego montażu” 

oraz oflizowania ścian. 

Przed wykonaniem flizowania ścian sprawdzić wilgotność podłoża (nie większa niż 3%). Układanie 



płytek rozpocząć od pasa dolnego. Warstwy kleju winny być wcześniej naniesione równomierną 

warstwą przy pomocy drobnoząbkowanej szpachli. Powierzchnia nakładanego kleju winna być nie 

większa niż 1 m2. Każdą płytkę należy przykładać do podłoża w odległości 10 mm od jej 

właściwego położenia i następnie przesuwać po kleju na jej miejsce. Płytki należy przyklejać bez 

styku. Temperatura pomieszczenia przy wykonywaniu prac okładzinowych winna wynosić 

minimum + 15°C. 

 

 

15.4.Kontrola i odbiór: 

 

Kontroli i odbiorowi podlegają materiały dostarczone na budowę szczególnie pod kątem 

przydatności dostarczonego kleju dla danego rodzaju płytek. 

Odbiorowi podlegają roboty zanikające, tj.: 

 izolacje 

 podkład pod względem równości, czystości i wilgotności 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja. 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (oględziny, naciskanie, opukiwanie). 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych styków. 

 

15.5.Przepisy i normy związane: 
 

PN-70/B-10100                      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 

PN-85/B-04500             Zaprawy budowlane. 

PN-70/B-10100             Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 

BN-64/8841-07             Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania. 

BN-86/6747-06             Płyty posadzkowe wewnętrzne. 

BN89/6734-08             Podłoża. Warunki techniczne wykonania. 

BN-86/6747-10             Płyty do okładania wewnętrznych i zewnętrznych 

Świadectwo ITB-566/85 Farby emulsyjne. 

PN-69/B-10280             Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 

Świadectwo ITB-528/85 Farby emulsyjne białe. 

 

16.Stolarka– CPV 45400000-1 

 
16.1.Zakres prac: 

 

 w zakres prac wchodzi montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku technicznym. 

Stolarka dostarczona będzie na budowę w gotowych elementach o parametrach, wymiarach i ilości 

zgodnej z dokumentacją budowlaną. 

 

16.2.Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich: 

 

Gotowe elementy stolarki dostarczane na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z PN-88/B-

10085. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

 zgodność wymiarów, 

 jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 

 prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 

 sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 

 wykonanie ościeży. 

 



16.3.Zasady montażu okien: 

 

Stolarka okienna osadzana jest w ościeżu bez węgarków. Ościeża bezwęgarkowe muszą być 

wykonane tak, aby spełnione były wymogi możliwości prawidłowego zamocowania okna, oraz 

umożliwione było prawidłowe uszczelnienie przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe otworów okiennych nie powinny przekraczać 10 mm. W przygotowane 

ościeże należy wstawić stolarkę okienna na podkładach lub listwach. W zależności od rodzajów 

łączników stosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy 

kotwiące w ościeżach. W ościeżach ościeżnicy bezwęgarkowej styk ościeżnicy z ościeżem należy 

po zewnętrznej stronie uszczelnić pianką poliuretanową. Ustawione okno należy sprawdzić w 

pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 

pionowej nie może być większe niż 2 – 4 mm. Osadzenie parapetów należy wykonać po 

zamocowaniu i uszczelnieniu okna. 

 

16.4.Zasady montażu drzwi: 

 

Dokładność wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 

Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a 

maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do 

poziomu i pionu należy umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo 

przybijać do klocków drewnianych osadzanych w ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą należy wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. Prawidłowo 

osadzona ościeżnica z tolerancją do 2 mm gwarantuje, że drzwi będą również zamontowane w 

pionie i poziomie. 

 

16.5.Przepisy i normy związane: 

 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta. 

BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-75/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone. 

BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań. 

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań. 

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 

 

 

17.Izolacje wodochronne i ciepłochronne – CPV 45400000-1 

 
17.1.Izolacja wodochronna: 
Roboty izolacyjne dotyczą zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku technicznego. 

17.1.1.Wymagania  dotyczące wykonania izolacji wodochronnych: 

 

Izolację wodochronną winien stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy 

określony jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, mający za zadanie oddzielenie budowli lub 

jej części od wody lub pary wodnej. 

Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Miejsca przejść przez izolacje 

przewodów, elementów konstrukcyjnych itp. winny być dodatkowo uszczelnione w sposób 



wykluczający przedostawanie się wody. Izolacje wodochronne winny być wykonywane: 

 po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 

 po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, 

 w temperaturze nie niższej niż 5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkości na 

gorąco 15°C dla izolacji i folii, 

 na suchym podłożu. 

 

17.2.Izolacja ciepłochronna: 
Roboty izolacyjne dotyczą zabezpieczenia ciepłochronnego budynku technicznego. 

17.2.1.Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji ciepłochronnych: 
Izolacje ciepłochronne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją budowlaną pod względem: 

 rodzaju zastosowanych materiałów. 

 rozmieszczenia, rodzaju i ilości warstw izolacyjnych. 

 sposobu ocieplenia szczegółów konstrukcyjnych 

 ochrony przed zawilgoceniem 

 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem i dostarczane z zakładu budowlanego bezpośrednio w ilościach przeznaczonych do 

wbudowania. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. 

Warstwa izolacji powinna mieć stałą grubość i być ciągła. Płyty styropianowe układać należy na 

styk. Do łączenia ze sobą materiałów termoizolacyjnych ze sobą i podłożem należy stosować 

zaprawy cementowe. 

 

17.3.Ocena wykonania i warunki odbioru robót: 

 

Odbiory częściowe robót izolacyjnych należy wykonywać w następujących fazach: 

 po dostarczeniu mat na budowę, 

 po przygotowaniu podłoża, 

 po ułożeniu warstw izolacyjnych, 

 podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrażliwych na przecieki. 

Przy odbiorze dostawy materiałów należy sprawdzić czy zostały dostarczone zgodnie                       

z dokumentacją budowlaną i atestem. 

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien uwzględniać sprawdzenie: 

 zgodności materiałów (jakość i ilość) z dokumentacją budowlaną, 

 stanu wilgotności warstwy, 

 czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej, 

 stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża, 

 czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje 

oleiste. 

 

17.4.Przepisy i normy związane: 

 

PN/69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie  

                                    technicznej. 

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 



BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 

BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniająca. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo – styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra. 

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne. 

BN-86/6743-02 Płyty gipsowo – kartonowe. 

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej.  

                                   Filce i płyty. 

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane. 

 

 

 

 

 


