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Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg. Wspólnego 
Słownika Zamówień: 
 
45252200-0  Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45252127-4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych           
i linii energetycznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Wstęp 

 
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 
Inwestycja: 

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach gm. Baborów wraz  
z przepompownią planowaną do wybudowania na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym 
oraz infrastrukturą towarzyszącą” 

 
W skład inwestycji wchodzą następujące zadania: 

ZADANIE 1: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w miejscowości Tłustomosty, na działce 6/7; 

ZADANIE 2: Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej część miejscowości 
Tłustomosty, z której odprowadzane są ścieki do oczyszczalni ścieków 
położonej na działce nr 6/7; 

ZADANIE 3: Budowę przepompowni ścieków na istniejącej sieci przeznaczonej do remontu 
obejmującej część miejscowości Tłustomosty, z której odprowadzane są ścieki 
do oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 6/7; 

ZADANIE 4: Przepięcie kanalizacji deszczowej. 
 
Zamawiający: 
Gmina Baborów 
ul. Dąbrowszczaków 2a 
48-120 Baborów 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadań wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

 i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z przedmiotową inwestycją. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objęty SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót związanych z: 

• budową oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 
• remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – zadanie przewiduje gruntowną 

przebudowę uszkodzonego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 
• zabudową przepompowni na istniejącej sieci kanalizacyjnej przeznaczonej  

do remontu – zadanie zakresem obejmuje przebudowę istniejącej studni 
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kanalizacyjnej na przepompownie ścieków, polegającą na zabudowie kompletnej, 
systemowej przepompowni wraz z odcinkową przebudową kanalizacji 
grawitacyjnej na kanalizację tłoczną; 

• przepięciem wpustu kanalizacji deszczowe – zadanie obejmuje wpięcie 
(przekierowanie) wpustu kanalizacji deszczowej do istniejącej studni kanalizacji 
deszczowej. 

 
1.3.1. ZADANIE 1 - budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 

Zakres inwestycji oraz kolejność wykonywania obiektów: 
• roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie 

obiektów; 
• wykonanie wykopu i posadowienie zbiornika oczyszczalni ścieków (ZB); 
• posadowienia studni pomiarowej, studni z krata koszową oraz studni rozprężnej; 
• wykonanie połączeń technologicznych międzyobiektowych tj. wykonanie rurociągów 

powietrza, kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej; 
• wykonanie przyłączenia wodociągu; 
• zabudowa kabli energetycznych, sterowania, zasilania i oświetlenia obiektów  

i urządzeń oczyszczalni ścieków; 
• wykonania nawierzchni utwardzonej (droga dojazdowa oraz chodniki) 
• wykonanie ogrodzenia; 
• zagospodarowanie terenu – niwelacja, humusowanie, obsianie trawa. 

 
Zestawienie obiektów projektowanych:  
• zbiornik oczyszczalni (ZB) z wydzieloną komorą retencyjną (KR), komorą reaktora 

biologicznego (KB) oraz komorą stabilizacji osadu (KO); 
• studnia z kratą koszową (SK); 
• kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i tłoczna); 
• przyłącze wodociągowe; 
• studnie: kanalizacyjna (S1), pomiarowa (SP), rozprężna (SR); 
• przewody powietrza; 
• przewody energetyczne (kable) i sterownicze; 
• ogrodzenie; 
• drogi wewnętrzne (wjazd);  
• chodniki; 
• stanowisko na kontenery i remontowe; 
• zieleń. 
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Dane techniczne obiektów projektowanych: 

a) Zbiornik oczyszczalni ścieków ZB 

− Komora reaktora biologicznego KB 
• średnica nominalna zbiornika (wew.) Ø3,00 m 
• długość nominalna zbiornika 7,00 m 
• pojemność użytkowa zbiornika 46,90 m3 
• pojemność całkowita zbiornika 49,50 m3 

− Komora retencyjna KR 
• średnica nominalna zbiornika (wew.) Ø3,00 m 
• długość nominalna zbiornika 3,50 m 
• pojemność użytkowa zbiornika 24,70 m3 
• pojemność całkowita zbiornika 20,80 m3 

− Komora osadów KO 
• średnica nominalna zbiornika (wew.) Ø3,00 m 
• długość nominalna zbiornika 1,50 m 
• pojemność użytkowa zbiornika 0,90 m3 
• pojemność całkowita zbiornika 10,60 m3 

b) Studnia z kratą koszową 
− średnica wewnętrzna Ø1,20 m 
− wysokość całkowita 3,03 m 
− kubatura 3,03 m3 

c) Studzienka pomiarowa SP 
− średnica wewnętrzna  Ø1,20 m 
− wysokość całkowita 2,15 m 
− kubatura 2,43 m3 

d) Studnia rozprężna SR 
− średnica wewnętrzna  Ø1,20 m 
− wysokość całkowita 2,55 m 

e) Studnia kanalizacyjna S1 
− średnica wewnętrzna  Ø1,00 m 
− wysokość całkowita 1,55 m 

f) Droga wewnętrzna 
− powierzchnia zabudowy 129,00m2 

g) Chodniki  
− powierzchnia zabudowy 

• kostka granitowa 88,25 m2 
• stanowisko na kontenery oraz stanowisko remontowe 15,00 m2 

h) Kanalizacja grawitacyjna  52,00 m 

i) Przewody osadu nadmiernego 3,00 m 

j) Przewody powietrza  56,50 m 
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k) Przyłącze wodociągowe 40,00 m 

l) Przewody (kable) energetyczne i sterownicze 500,00 m 
 

1.3.2. ZADANIE 2 - remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
 

Zakres inwestycji oraz kolejność wykonywania obiektów: 
• roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie 

trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej); 
• roboty ziemne i odwodnieniowe – zdjęcie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja 

wykopów, zabezpieczenie ścian wykopów, demontaż istniejących studni 
kanalizacyjnych, wykonanie podsypki piaskowej pod studnie; 

• roboty montażowe, instalacyjne – posadowienie studni kanalizacyjnych żelbetowych  
(K1 – K2); 

• montaż przewodów – tyczenie, ułożenie rurociągu kanalizacyjnego przy zachowaniu 
spadków podanych w projekcie (592/15-03), łączenie przewodów; 

• roboty ziemne – wykonanie obsypki rurociągów piaskiem wraz z zagęszczeniem; 
• wykonanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej; 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej. 

Ponadto po realizacji robót należy przywrócić teren do poprzedniego stanu użyteczności 
– przeprowadzić miejscowe odtworzenie nawierzchni. 

 
Zestawienie obiektów projektowanych:  
• studnie kanalizacyjne żelbetowe (K1,K2); 
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna; 

 

Dane techniczne obiektów projektowanych: 

a) Studnie kanalizacyjne (K1 – K2)  
− średnica wewnętrzna Ø 1,00 m 
− powierzchnia zabudowy 0,28 m2 
− ilość 2 kpl. 

b) kanalizacja grawitacyjna sanitarna ∅150PVC   ~25,0 m 
 

1.3.3. ZADANIE 3 i 4 - zabudową przepompowni na istniejącej sieci kanalizacyjnej 
przeznaczonej do remontu wraz z przepięciem wpustu kanalizacji deszczowej. 

 
Realizację inwestycji zaleca się wykonać w następującej kolejności: 
• roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie 

trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) oraz przyłącza 
elektroenergetycznego zasilającego pompownię ścieków; 

• roboty ziemne i odwodnieniowe – zdjęcie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja 
wykopów, zabezpieczenie ścian wykopów, demontaż istniejących studni 
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kanalizacyjnych, demontaż istniejącego wpustu deszczowego, wykonanie podsypki 
piaskowej pod studnie; 

• roboty montażowe, instalacyjne – posadowienie studni kanalizacyjnych żelbetowych  
(K0 – K2), pompowni ścieków (P) oraz typowego wpustu deszczowego (wp2); 

• montaż przewodów – tyczenie, ułożenie rurociągów kanalizacyjnych oraz rurociągu 
przyłącza wpustu deszczowego przy zachowaniu spadków podanych w niniejszym 
projekcie, łączenie przewodów; 

• wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego przepompownię ścieków P; 
• roboty ziemne – wykonanie obsypki rurociągów piaskiem wraz z zagęszczeniem; 
• wykonanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej; 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej. 

Ponadto po realizacji robót należy przywrócić teren do poprzedniego stanu użyteczności – 
przeprowadzić miejscowe odtworzenie nawierzchni. 

 

Dane techniczne obiektów projektowanych: 

a) Pompownia ścieków (P) 
− średnica wewnętrzna Ø 0,60 m 
− powierzchnia zabudowy 0,60 m2 
− ilość 1 kpl. 

b) Studnie kanalizacyjne (K0 – K2)  
− średnica wewnętrzna Ø 1,00 m 
− powierzchnia zabudowy 0,28 m2 
− ilość 3 kpl. 

c) Wpust deszczowy (Wp2)  
− średnica wewnętrzna Ø 1,00 m 
− powierzchnia zabudowy  0,28 m2 
− ilość 3 kpl. 

d) kanalizacja grawitacyjna sanitarna ∅200PVC   ~51,0 m 
e) kanalizacja grawitacyjna sanitarna ∅160PVC   ~4,00 m 
f) kanalizacja tłoczna sanitarna ∅63PVC   ~70,0 m 
g) kanalizacja grawitacyjna deszczowa ∅200PVC   ~45,0 m 
h) przyłącze elektroenargetyczne   ~50,0 m 

 

  



P.W. EnEko 

Sp. z o.o. 

ul. K. Miarki 12  

44-100 Gliwice 

 

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach, 
gm. Baborów wraz z przepompownią planowaną do 

wybudowania na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym 
oraz infrastrukturą towarzyszącą 

Specyfikacja techniczna wykonania 
 i odbioru robót budowlanych 

592/15-08 

Strona nr 11 

 

2. Zakres Specyfikacji Technicznej 
 
2.1. Roboty przygotowawcze 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

przygotowanie placu budowy i wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

Wykonanie robót przygotowawczych polegać będzie na: 
• wykonaniu prac geodezyjnych: wytyczeniu i oznakowaniu terenu pod lokalizację 

projektowanych obiektów - studzienek rewizyjnych, punktów osnowy geodezyjnej; 
• wykonanie przekopów kontrolnych w celu ustalenia dokładnej lokalizacji  

i posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu; 
• zabezpieczenie terenu budowy w sposób trwały i widoczny; 
• oznakowanie terenu budowy, 
• powiadomienie właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek 

o terminie rozpoczęcia robót, 
• rozebranie istniejącego ogrodzenia i utylizacja – dotyczy zadania 1 – budowy 

oczyszczalni ścieków 
• ustalenie położenia znaków (kamieni) granicznych. W przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia muszą one zostać wznowione 

• wycinka drzew i krzaków, usunięcie warstwy humusu; 
 

2.1.1. Zabezpieczenie istniejących słupów elektrycznych  
 

Istniejące słupy elektryczne, w pobliżu których będą prowadzone wykopy należy 
zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 
 
2.1.2. Demontaże i odtworzenia 
 
2.1.2.1.  Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

ZADANIE 1 – budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
 

Przewiduje się demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej (PVC Ø200) pomiędzy studnią 
kanalizacyjną S1 a studnią z krata koszową SK, oraz ułożenie w tym obszarze nowego ciągu 
kanalizacyjnego, który będzie zapewniał grawitacyjny spływ w kierunku studni z kratą. 
Pozostałe rurociągi zostaną wyłączone z eksploatacji poprzez trwałe zaślepienie. 

Ponadto przewiduje się demontaż studni S1 z jednoczesnym zabudowaniem w tym 
miejscu studni z kaskadą zewnętrzną, z kręgów żelbetowych. 
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ZADANIE 2 – remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – działka 6/14 
 
W tym zadaniu przewiduje się demontaż odcinka kanalizacji sanitarnej (Ø150) pomiędzy 

studniami K2-K3 oraz ułożenie w tym miejscu nowego kolektora kanalizacyjnego o takich 
samych parametrach – rury PVC Ø150. Ponadto studnie K2 i K3 zostaną zdemontowane  
i zastąpione nowymi wykonanymi z kręgów żelbetowych. 

 
ZADANIE 3 i 4 - zabudową przepompowni na istniejącej sieci kanalizacyjnej 

przeznaczonej do remontu wraz z przepięciem wpustu kanalizacji deszczowej. 
 

W zakresie tego zadania przewiduje się demontaż odcinkek kanalizacji pomiędzy 
studniami K0-K2 oraz demontaż rurociągu biegnącego od studni K3 (projektowana 
pompownia) do studni K5 (projektowana studnia rozprężna). Ponadto demontowane będą 
również studnie kanalizacyjne K0-K2 wraz z przyłączami (Ø160, do ok. 1 m od studni) oraz 
studnie K3-K5.  

Nowe rurociągi przebiegać będą po śladzie istniejącej kanalizacji, ponadto na odcinku 
pompownia studnia rozprężna zamontowany zostanie rurociąg toczny. 

Likwidacji i przebudowie ulegnie również wpust deszczowy przewidziany do przepięcia. 
 
2.1.2.2. Demontaż i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopu 

 
Wykopy pod budowę kanalizacji sanitarnej prowadzone będą w: 
• terenie zielonym – teren oczyszczalni (Z1), teren pompowni (Z3 i 4); 
• drodze szutrowej (Z2 oraz Z3 i 4); 
• terenie z płyt betonowych i kostki betowej (Z3 i 4). 

Odtworzenie terenów: 
• zielonych oraz drogi szutrowej - teren przywrócić do stanu pierwotnego zachowując 

kolejność warstw, które należy dobrze zagęścić; 
• z kostki betonowej oraz płyt betonowych - teren przywrócić do stanu pierwotnego 

zachowując kolejność warstw oraz rodzaj wierzchniej warstwy (kostka betonowa - 
chodniki, płyty betonowe - droga), można wykorzystać zdemontowane materiały. 
 

2.1.2.3. Demontaż ogrodzeń i ich odtworzenie 
 

Ogrodzenie przewidziane do demontaży znajduje się na terenie oczyszczalni (Z1), 
projektuje się jego całkowitą likwidację oraz montaż nowego wraz z nową bramą wjazdową 

Zdemontowane ogrodzenia należy zutylizować. 
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2.2. Roboty ziemne 

 
2.2.1.  Wykopy 

 
Wykopy należy wykonać z uwzględnieniem: 
• istniejących kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych; 
• istniejącego wodociągu; 
• istniejącej kanalizacji sanitarnej; 
• istniejącej kanalizacji deszczowej (dot. Z3 i 4 – budowa przepompowni); 

 
Zakres wykonywanych robót ziemnych: 
• wytyczenie trasy kanalizacji i rurociągów tłocznych ścieków oraz obiektów 

oczyszczalni ścieków; 
• wykonanie wykopów; 
• uwzględnienie stateczności wykopu – poprzez zabezpieczenie wykopów szalunkiem; 
• sposób wydobywania i składowania gruntu; 
• wykonaniem wzmocnienia gruntu – na odcinkach gdzie będzie to wymagane; 
• sposób zasypania wykopu; 
• wykonanie spadków dna wykopu; 
• odwodnienie dna wykopu; 
• sprawdzenie sposobu przygotowania podłoża; 
• zasypka wykopów z zagęszczeniem kolejnych warstw; 

 
2.2.2. Ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
 

Ułożenie kanału wiązać się będzie z: 
• oznakowaniem robót; 
• dostawą materiałów; 
• ostatecznym wyprofilowaniem dna wykopu; 
• wykonaniem podsypki pod kanały; 
• ułożeniem kanałów; 
• przeprowadzeniem pomiarów i badań wymaganych przepisami i ujętych w ST; 
• wykonaniem próby szczelności; 
• wykonaniem zasypki kanałów; 
• wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji. 
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2.2.3. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
 

W skład studni wchodzi: 
• komora robocza – wykonana z kręgów żelbetowych Ø 1000 mm lub Ø 1200 mm  

- odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1; 
• przykrycie stanowi konus żelbetowy Ø 1000 mm lub Ø 1200mm; 
• betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 Din 4034T1; 
• włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego Ø 600 mm klasy A15 wg PN-H-75051-02; 
• materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717; 
• stopnie złazowe; 
• przejścia szczelne – tuleje ochronne PCV doszczelnione pianką poliuretanową  

lub kitem silikonowym; należy wykonać dla przejść kolektora przez ściany studzienek. 
Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 
 

ZADANIE 1 – rodzaje studni: 
 

• Studnia z kratą koszową z kręgów betonowych Ø1200mm; 
• Studnia pomiarowa z kręgów betowych Ø1200mm; 
• Studnia rozprężna z kręgów betowych Ø1200mm; 
• Studnia kanalizacyjna z kaskadą zewnętrzną z kręgów betowych Ø1000mm; 
• Połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami. 

 
ZADANIE 2 – rodzaje studni: 
 

• Studnie kanalizacyjne z kręgów betowych Ø1000mm; 
• Połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami. 

 
ZADANIE 3 i 4 – rodzaje studni: 
 

• Studnia rozprężna z kręgów betowych Ø1000mm; 
• Studnie kanalizacyjne z kaskadą zewnętrzną z kręgów betowych Ø1000mm; 
• Połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami. 

 
2.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podstawowe ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami i Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 

2.4. Ogólne wymaganie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacji obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 
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wchodzących w zakres przebudowy kanalizacji sanitarnej, zabudowy pompowni ścieków 
oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z umową, dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.5. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
• harmonogram i kolejność prac; 
• rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru; 
• świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania; 
• zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania; 
 

2.6. Zgodność z dokumentacja projektowa i ST 
 

Dokumentacje projektową, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane w rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego normatywnie 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na kosz Wykonawcy. 
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2.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

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 
do zakończenia robót. 

Kosz zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna. 

Roboty budowlano – montażowe w miejscach zbliżenia, przekroczenia lub kolizji  
z istniejącym uzbrojeniem: 

• siecią wodociągowa; 
• siecią kanalizacji deszczowej; 
• kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi; 
• i innymi nieprzewidzianymi 

należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia i zgodnie  
z uzgodnieniami branżowymi. 
 
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 
podziemne (kable, rurociągi, sieci) powinny być wskazane Wykonawcy przy przekazaniu 
placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia wskazanych elementów, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie 
realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach nadziemnych  
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

 
2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 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 odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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2.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

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

 
2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np., rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47, poz. 401) i innych. 
 
3. MATERIAŁY 

 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie użyte do budowy 
materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.2013. 0 poz. 1409 –t.j.) oraz ustawą  
o wyrobach budowlanych, zasadami kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu oraz zasadami działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. 

Parametry techniczne podane w projekcie winny być zastosowane przy montażu. 
 

3.1. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie.  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie są wyroby budowlane właściwie oznaczone. 

 
3.2. Materiały do podsypki i zasypki 
 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Grunt użyty do zasypki wykopu - może być gruntem rodzimym lub dostarczonym  
z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących 
uszkodzić przewód, gruntów zbrylowanych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy 
przeprowadzić zgodnie normy PN-B-10736. 

Wymagania dla podłoża i zasypki dla rur kanalizacyjnych-zgodnie z dokumentacja. 
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3.3. Studzienki kanalizacyjne 
 

Na załamaniach trasy oraz w miejscach podłączeń, przewiduje się następujące studzienki 
kanalizacyjne: 

• studzienka kanalizacyjna wykonana z kręgów betowych z betonu B45, 
wodoszczelność W8 o nasiąkliwości do 4%, łączonych na uszczelki elastomerowe,  
o średnicy 1000mm lub 1200mm- przy głębokości do 3,0 m; 

Przykrycie studzienki : 
− żelbet. płyta pokrywowa z otworem na właz DN600 oparta na żelbet. pierścieniu 

odciążającym i włazem typy ciężkiego kl.A-15; 
− w studzienkach, gdzie różnica miedzy wlotem kanału do studzienki a jej dnem 

będzie większa od 0,60 m, należy zabudować kaskadę zewnętrzną; . 
Sposób wykonania studzienki pokazano w dokumentacji projektowej. 
Na podstawie powyższych wytycznych zostaną wykonane następujące studnie: 

− S1,SK,SR,SP – ZADANIE 1 
− K2-K3 – ZADANIE 2 
− K0-K2, SR – ZADANIE 3 i 4 

 
Ponadto w zakresie ZADANIA 3 i 4, przewiduje się wykonanie pompowni ścieków  

o przekroju kołowym z rury karbowanej PP o średnicy wewnętrznej Ø600 mm. Wewnątrz 
studni zamontowana będzie pompa – np. z typoszeregu Pirania i dostosowana do tego 
instalacja tłoczna.  

Zaprojektowana pompownia P posiada następujące parametry: 

− średnica wewnętrzna zbiornika pompowni – Ø600 mm; 
− powierzchnia zabudowy pompowni – 0,60 m2; 
− głębokość całkowita pompowni – 4,04 m. 

 
Ponadto pompownia powinna być wyposażona w następujące elementy i urządzenia: 

− pompa 
− system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno – wywiewnej; 
− właz żeliwny Ø600 mm klasy D400;  
− czujniki poziomów napełnienia – pływaki; 
− instalację tłoczną wewnątrz pompowni (orurowanie z PE); 
− szafkę sterowniczo – zasilająca wraz z kablami zasilającymi i sterowniczymi.  
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3.4. Rury kanalizacyjne 
 
ZADANIE 1 – oczyszczalnia ścieków 
 
Sieć kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z następujących materiałów: 

− Rury PVC Ø200 mm klasy S SDR34 – połączenia S1 –SK –ZB (ok. 30 m), SR-S2 
(ok. 20 m); 

− Rury PVC Ø 160 mm klasy S SDR34 – połączenia SP-SR . 
Łączenie przewodów należy wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk 

uszczelnionego pierścieniami gumowymi. Połączenie to należy wykonywać w wykopie, 
względnie na poziomie terenu. Połączenie bosych końców rur należy wykonać za pomocą 
złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych. Łączenie rurociągów 
ze sobą oraz przewodów ze studniami kanalizacyjnymi należy wykonać ściśle wg instrukcji 
podanej przez producenta rur. Rurociągi kanalizacyjne wykonać zachowując spadki  
i odległości pomiędzy studniami zgodnie z rysunkami profili kanalizacji sanitarnej. Rzędne 
góry studni kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety istniejących dróg i terenu. 

 
Do budowy rurociągów tłocznych ścieków i osadu zastosowano następujące materiały: 

− Rury Ø63 PE100 mm SDR17 – połączenie ZB-SP-SR (ok. 5 m). 
Montaż rurociągów wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

Sposób zgrzewania i montaż należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi 
przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu. Dopuszcza się, aby na zmianach 
kierunków zamiast kolan zastosować łuki gięte na rurociągach. 

Przebieg rurociągów tłocznych należy oznakować poprzez umieszczenie na warstwie 
obsypki taśmy znakującej z wkładką stalową umożliwiającą późniejszą lokalizację 
przewodów z powierzchni terenu. Należy użyć taśmy znakującej koloru zielonego. 

Po ułożeniu rurociągów i przed ich zasypaniem należy poddać je próbie szczelności  
wg instrukcji podanej przez producenta rurociągów oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
ZADANIE 2  
 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z następujących materiałów: 
− Rury PVC Ø 150 mm klasy S SDR34 – połączenia K2-K3 – (ok. 25 m) . 

Łączenie przewodów należy wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk 
uszczelnionego pierścieniami gumowymi. Połączenie to należy wykonywać w wykopie, 
względnie na poziomie terenu. Połączenie bosych końców rur należy wykonać za pomocą 
złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych. Łączenie rurociągów 
ze sobą oraz przewodów ze studniami kanalizacyjnymi należy wykonać ściśle wg instrukcji 
podanej przez producenta rur. Rurociągi kanalizacyjne wykonać zachowując spadki  
i odległości pomiędzy studniami zgodnie z rysunkami profili kanalizacji sanitarnej. Rzędne 
góry studni kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety istniejących dróg i terenu. 
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ZADANIE 3 i 4 
 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z następujących materiałów: 
− Rury PVC Ø 200 mm klasy S SDR34 – połączenia K0-K2 – (ok. 51 m) . 
− Rury PVC Ø 160 mm klasy S SDR34 – przyłącza od BM – (ok. 4 m) 

Łączenie przewodów należy wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk 
uszczelnionego pierścieniami gumowymi. Połączenie to należy wykonywać w wykopie, 
względnie na poziomie terenu. Połączenie bosych końców rur należy wykonać za pomocą 
złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych. Łączenie rurociągów 
ze sobą oraz przewodów ze studniami kanalizacyjnymi należy wykonać ściśle wg instrukcji 
podanej przez producenta rur. Rurociągi kanalizacyjne wykonać zachowując spadki  
i odległości pomiędzy studniami zgodnie z rysunkami profili kanalizacji sanitarnej. Rzędne 
góry studni kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety istniejących dróg i terenu 

Do budowy rurociągów tłocznych ścieków Zastosowano następujące materiały: 
− Rury Ø63 PE100 mm SDR17 – połączenie P - SR (ok. 70 m). 

Montaż rurociągów wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
Sposób zgrzewania i montaż należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi 
przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu. Dopuszcza się, aby na zmianach 
kierunków zamiast kolan zastosować łuki gięte na rurociągach. 

Przebieg rurociągów tłocznych należy oznakować poprzez umieszczenie na warstwie 
obsypki taśmy znakującej z wkładką stalową umożliwiającą późniejszą lokalizację 
przewodów z powierzchni terenu. Należy użyć taśmy znakującej koloru zielonego. 
Po ułożeniu rurociągów i przed ich zasypaniem należy poddać je próbie szczelności  
wg instrukcji podanej przez producenta rurociągów oraz zgodnie z obowiązującymi normami 

 
3.5. Posadowienie studni betonowych i studni z tworzywa sztucznego 

 
Studnie betonowe należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie  

na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz 
zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Szerokość wykopu pod studnie kanalizacyjne musi być dostosowana do średnicy studni. 
Minimalna szerokość wykopu w dnie pod studnie ∅1000 oraz Ø1200 mm wynosi  
~ 2,4 x 2,4 m. 

Studnie po posadowieniu i wypoziomowaniu należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 
Obsypkę piaskową (materiałem niewysadzinowym) wykonać na całej głębokości studni 
zagęszczając warstwami o grubości około 30 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna 
wynosić około 30 cm licząc od zewnętrznej ściany studni.  

Dla studni układanych w drodze wewnętrznej wykop należy wypełnić zasypką piaskową 
zagęszczoną mechanicznie: 
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− od dna wykopu do poziomu 1,0 p.p.t wskaźnik zagęszczenia wynosić musi min.  
Is = 0,97; 

− od poziomu 1,0 p.p.t. do poziomu drogi wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić  
Is = 1,00. 

Natomiast dla studni ułożonych poza drogą wewnętrzną wskaźnik zagęszczenia obsypki 
bocznej nie może być mniejszy niż Is = 0,95.  

Studnia z tworzywa sztucznego, tj. pompownia ścieków P ∅600 mm nie wymaga 
poszerzania wykopu ponad niezbędne minimum potrzebne do ułożenia przewodu 
kanalizacyjnego. Na podsypkę i zasypkę można zastosować grunt rodzimy pod warunkiem 
spełnienia wymagań stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Studzienkę 
zasypać gruntem sypkim łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy równomiernie  
na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczenia obsypki dokonywać warstwami, jednak nie 
grubszymi niż 30 cm. Zapewnić wskaźnik zagęszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji 
studzienki i występujących lub przewidywanych obciążeń zewnętrznych. Występowanie 
wody gruntowej powyżej dna studzienki stwarza konieczność stosowania większego reżimu 
montażowego oraz lepszego zagęszczenia gruntu. 
 
Wybrukowanie powierzchni przy studniach 

Nowo projektowane chodniki przewidziano jedynie w ZADANIU 1 – na terenie 
oczyszczalni ścieków gdzie teren wokół wszystkich studni zostanie wyłożony kostką brukową 
gr. 6 cm ułożoną na 10 cm podsypce piaskowej. 
Powierzchnia terenu przy studniach przewidziana do wybrukowania wynosi: 

• SK= ok. 24,0 m2 – kostka betonowa szara 
• SP-SR= ok.10,30 m2  – kostka betonowa szara 

 
 
3.6. Oczyszczalnia ścieków 

 
3.6.1. Zbiornik oczyszczalni ścieków ZB 

 
Zbiornik oczyszczalni ścieków ZB przeznaczony jest do oczyszczania 28 m3/d ścieków 

surowych podczyszczonych mechanicznie. Jest on obiektem podziemnym (poziomy walczak 
z PEHD) o średnicy wewnętrznej Ø 3,00 m i długości 12,00 m. Zbiornik składał się będzie 
 z trzech komór – retencyjnej, bioreaktora oraz osadu – wydzielonych przegrodami 
wewnętrznymi. Wejście do wnętrza poszczególnych komór oraz możliwość montażu 
urządzeń technologicznych zapewniają kominki wejściowe zwieńczone pokrywami  
z tworzywa sztucznego. Wejście do wnętrza zbiornika będzie możliwe po opuszczeniu 
zewnętrznej drabiny przenośnej. 
 
3.6.2. Posadowienie zbiornika oczyszczalni ścieków ZB 
 

Przewiduje się wykonanie szerokoprzestrzennego wykopu pod zbiornik o nachyleniu 
skarp adekwatnych do panujących warunków gruntowych. W przypadku wypełnienia się 
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wykopu wodą gruntową lub deszczową należy zapewnić odwodnienie wykopu i napełnić 
zbiornik wodą. 

Posadowienie zbiornika zaprojektowano na gruncie rodzimym oraz na podbudowie  
– 30 cm warstwie tłucznia lub pospółki zagęszczonej do osiągnięcia wskaźnika IS≥0,95. 
Równolegle z wykonywaniem zasypki zbiornik napełniać wodą, co umożliwi właściwe 
ułożenie zbiornika na podbudowie i zabezpieczy go przed wypłynięciem. Zasypkę 
wykonywać w dwóch etapach: pierwszy – co 25 cm do poziomu sklepienia zbiornika (w celu 
umożliwienia wykonania połączeń międzyobiektowych), a drugi – do poziomu 
projektowanego terenu w rejonie zbiornika. 

 
3.6.3.  Rurociągi technologiczne powietrza 

 
Przewidziano rurociągi powietrza prowadzące od budynku administracyjno-socjalnego do 

komór zbiornika bioreaktora. 
Zaprojektowano rury stalowe ocynkowane o średnicach: 

− Ø 60,0 x 3,2 mm 
− Ø 48,3 x 2,9 mm.  

Do doprowadzenia powietrza do napowietrzenia ścieków w komorze bioreaktora (KB) 
zaprojektowano rurę stalową ocynkowaną o średnicy Ø 60,3 x 3,2 mm, natomiast komory 
stabilizacji osadu (KO) zaprojektowano rurę stalową ocynkowaną o średnicy Ø 48,3 x 2,9 
mm. Łączenie rurociągu będzie wykonywane za pomocą skręcania. Przejścia przewodów 
przez fundament budynku technologicznego wykonać w tulejach ochronnych. Rurociągi 
stalowe ułożone w ziemi należy zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą DENSO lub 
antykorozyjna taśmą z tworzywa sztucznego. 

Rurociągi należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 0,15 m 
zagęszczonej do IS ≥0,97, a następnie wykonać obsypanie piaskiem (warstwa o grubości 
0,30 m) - powyżej górnej krawędzi rury. Rurociągi należy układać w wykopach 
wąskoprzestrzennych. W razie konieczności przed ułożeniem rurociągów należy wykonać 
odwodnienie wykopów. Nad rurociągami tłocznymi należy ułożyć taśmę znakująca  
z metalowa wkładka. 
 
3.6.4. Wybrukowanie powierzchni przy zbiorniku 

 
Teren wokół zbiornika zostanie wybrukowany kostką betonową gr. 6 cm ułożoną na 10 cm 

podsypce piaskowej. 
Powierzchnia terenu przy studniach przewidzianą do wybrukowania: 

• ZB- 28,00 m2 -  kostka betonowa szara 
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3.6.5. Stanowisko na kontenery oraz stanowisko remontowe 
 

W obrębie studni z kratą zaprojektowano stanowisko na kontenery służące  
do składowania skratek (w kontenerach), natomiast w sąsiedztwie zbiornika bioreaktora 
stanowisko remontowe. Stanowiska te wykonać z czerwonej kostki brukowej gr. 6 cm  
układając na 10 cm podsypce piaskowej 

 
3.6.6.  Rozbudowa ogrodzenie 
 

Zaprojektowano nowe ogrodzenie oraz bramę wjazdową w miejsce starego. 
Przewidziano ogrodzenie z siatki drucianej rozpiętej na słupkach z rur stalowych. 

Wszystkie nowe elementy ogrodzenia powinny być fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie 
(cynk + powłoka PVC). Projektowane słupki należy osadzać w rozstawie, co ok. 2 m. Każdy 
początkowy słupek musi być wzmocniony wspornikiem. Kierunek założonego wspornika 
musi być zgodny z kierunkiem przebiegu ogrodzenia. Słupki należy mocować  
w fundamentach betonowych o wymiarach w rzucie około 0x30 cm i głębokości 1,00 m 
(poziom przemarzania). Dopiero po zabetonowaniu wszystkich słupków i wsporników oraz  
z chwilą związania betonu można przystąpić do montażu siatki na całym obwodzie 
rozbudowanego ogrodzenia. 

Przewidziano również montaż bramy przesuwnej, ocynkowanej, wypełnionej panelem 
ogrodzeniowym oczko 50 x 200 x 5 mm, w komplecie z 2 słupkami (najazdowy i pionujący)  
i szyną z rolkami. Zamykana na zamek hakowy i klamkę nierdzewną lub bez zamka 
uszykowana pod montaż automatyki. Montaż bramy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 
 
3.6.7. Chodniki 

 
Chodniki na terenie oczyszczalni zostaną wykonane z kostki betonowej grubości  

6 cm, koloru szarego ułożonej na podsypce piaskowej o grubości 3 cm,  
na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm. Obramowanie chodników  
z obrzeża betonowego 6/25 ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. 
Orientacyjna powierzchnia dodatkowych chodników wynosi ~100,0 m2, natomiast przybliżona 
długość obrzeży wynosi ~95,0 m. 
 
3.6.8. Droga 
 

Na projektowanym terenie przewiduje się średni ruch samochodów, w tym ruch 
samochodów ciężarowych. Konstrukcja nawierzchni powinna być ułożona na podłożu G-1  
o module sprężystości nie mniejszym niż 120 MPa. 

Istniejąca droga wewnętrza (utwardzona nawierzchnia szutrowa) ze względu  
na projektowane obiekty została przedłużona w kierunku północnym, projektowana jako 
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nawierzchnia utwardzona z zachowaniem następujących parametrów technicznych: spadek 
podłużny i = 0,6%, i = 1 oraz i = 11 %, spadek poprzeczny i =1 %. 

konstrukcja drogi; 
• warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary)  – 8 cm; 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4  – 3 cm; 
• podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm  – 10 cm; 
• podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0 - 63 mm  – 15 cm; 
• warstwa gruntów stabilizowanych cementem  – 30 cm. 
RAZEM – 62 cm 

− konstrukcja drogi; 
• kostka brukowa betonowa – 6 cm; 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4  – 3 cm; 
• podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm  – 14 cm; 
• warstwa gruntów stabilizowanych cementem  – 15 cm. 
RAZEM – 38 cm 

 
Nawierzchnię dróg oprzeć na krawężniku betonowym 16/30 ułożonym na podsypce 

cementowo-piaskowej 5 cm i ławie żwirowo-betonowej z oporem 33/35 cm z betonu B10 
(C8/10).  

Z uwagi na konieczność odprowadzenia wód opadowych obramowanie projektowanej 
drogi od strony wschodniej i północnej stanowić będzie krawężnik wtopiony. 

Ustawiając krawężniki i obrzeża należy przestrzegać prawidłowego ich usytuowania jak 
również wysokości od strony jezdni, aby były zgodne z dokumentacją projektową. 

Roboty drogowe należy wykonywać zgodnie WTWiO Robót Budowlano-Montażowych 
część drogowa. Urządzenia poziemne należy zabezpieczyć w sposób ustalony przez ich 
właściciela. Koryto profilować i zagęszczać uzyskując akceptację inspektora nadzoru przed 
wykonaniem konstrukcji nawierzchni. 

 
3.6.9. Trawniki, zieleń 

 
Wolne przestrzenie pomiędzy obiektami oczyszczalni nie wyłożone kostka obsiać trawa 

po wcześniejszym ich wyhumusowaniu. 
 
3.7. Odtworzenie nawierzchni 
 

Po wykonaniu prac przebudowy teren należy przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót. Do odtworzenia rozebranych nawierzchni drogi wewnętrznej (płyty betonowe) oraz 
chodników (kostka betonowa chodnikowa), dopuszcza się odtworzenia z rozebranych 
uprzednio materiałów poprzez ich ponowne wbudowanie 
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4. SPRZET 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Rodzaje używalnego sprzętu do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgniatarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

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

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
• odwodnienie wykopów ( pompy spalinowe, igłofiltry) 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 

5. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi 
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce 
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas 
załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki 
należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
Transport i składowanie rur 

 
Rury kanalizacyjne PVC –U transportowane są w odcinkach 1,0 ; 2,0 ; 3 i 6,0 m. 
Rury PE100SDR 17 transportuje się w sztangach 12,0 m. 
Rury TS transportuje się w sztangach L=12,0 m. 
 

• załadunek i rozładunek rur powinien być przeprowadzony ze szczególna uwaga. 
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu; 
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• rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe  
w oryginalnym opakowaniu; 

• rury należy przechowywać na stabilnym podłożu; 
• gdy rury są składowane luzem, zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur 

należy układać naprzemiennie; 
• rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający ich swobodne 

przewietrzanie; 
• ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania 

słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. 
• niedopuszczalne jest ciągniecie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem  

z ostrymi krawędziami. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT  

 
6.1. Roboty przygotowawcze 

 
6.1.1. Roboty pomiarowe 
 

Projektowana os kanałów a także obiekty budowlane powinny być oznaczona w terenie 
przez geodetę z uprawnieniami. Oś sieci 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, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 
3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repety robocze 
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciągi reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
 
6.1.2. Demontaż nawierzchni 
 

Likwidację nawierzchni betonowych m.in. płyt chodnikowych należy wykonać w taki 
sposób aby po zakończeniu prac można było wykorzystać jak najwięcej materiałów 
zdemontowanych. Natomiast prace w terenach zielonych prowadzić w sposób  pozwalający 
doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
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6.2. Roboty ziemne 
 

Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych celem zachowania 
odpowiednich odległości od istniejącego uzbrojenia, wykonywany jest wykop pod: 

• kanały kanalizacji sanitarnej (wszystkie zadania); 
• kanały kanalizacji tłocznej (Z3 i 4); 
• studzienki kanalizacyjne (wszystkie zadania); 
• rurociągi tłoczne (Z1); 
• obiekty oczyszczalni ścieków (Z1); 
• pompownie (Z3 i 4); 
• wpust deszczowy (Z3 i 4); 
• kanalizację deszczową (Z3 i 4). 

 
6.2.1. Wymagania 
 

Wykopy pod kanalizacje należy umocnić szalunkiem. Obudowa powinna wystawać 15 cm 
ponad teren. Zabezpieczenie wykopów wykonać zgodnie z dokumentacją. Pod zbiornik 
oczyszczalni wykop należy wykonać jako szerokoprzestrzenny z nachyleniem skarp 
adekwatnym do warunków gruntowych. 

Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę  
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 
Wykop powinien uwzględniać: 

• szerokość – w zależności od średnicy przewodów; 
• głębokość; 
• system oszalowania; 
• rodzaj podłoża; 
• sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu; 
• zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym; 
• poziom wody gruntowej. 

 
6.2.2. Stateczność wykopu 
 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona 
przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian. Wykonawca przedstawi  
do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy  
i ochronę wykonywanych robót. 
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6.2.3. Składowanie i wywóz gruntu 
 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 100 cm od jego krawędzi. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejscu 
wskazanym przez Inwestora na odległość do 5,0 km 
 
6.2.4. Zasypka wykopu 
 

Po zmontowaniu kanał należy przysypać ziemia (pozostawiając złącza odkryte), aby jej 
ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem prób szczelności. Po przeprowadzeniu 
próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu odrobine 
wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie 
zawierała kamieni. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

 
6.2.5. Spadek dna wykopu 

 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacja projektowa.  

 
6.2.6. Odwodnienie 
 

W razie potrzeby przewiduje się odwadnianie wykopów na całej długości sieci oraz  
w wykopie pod zbiornik oczyszczalni ścieków. Odwanianie wykopów proponuje się  
za pomocą pomp szlamowych.  

Czas pompowania należy rozliczyć w oparciu o dziennik pracy pompy, potwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru Robót. 
 
6.3. Montaż kanalizacji sanitarnej 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. Spadek i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne  
z Dokumentacja Projektowa. Do budowy kanałów w wykopie można przystąpić po 
częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. 
Prawidłowa technologie wykonywania połączeń powinno się wykonać według zaleceń  
i wskazówek producenta. 

Głębokość ułożenia przewodów - w przypadku gdy kanał ułożony jest powyżej strefy 
przemarzania, należy go ocieplić warstwa izolacyjna np. keramzytem. 
 
Próba szczelności 

 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 
- próba wodna. 
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6.4. Montaż studni kanalizacyjnych 

 
Studzienki kanalizacyjne z kręgów betowych Ø1200mm i Ø1000mm wykonać zgodnie  

z dokumentacją techniczną. Studzienki należy wykonywać równolegle z budowa kanałów 
sanitarnych. 
 
Montaż studni: 

a) na dnie wykonać warstwę podsypki piaskowej o gr 20 cm, dobrze zagęścić; 
b) ustawić i wypoziomować studzienki kanalizacyjnej; 
c) połączyć kręgi betonowe - na uszczelki elastomerowe; 
d) połączenie rur ze studzienkami : 

• studzienki betonowe - do znajdujących się w otworach studzienki wtopionych 
kielichów należy wsunąć bosy koniec rury. Połączenie kielicha z rura za pomocą 
uszczelki gumowej. 

e) na ustawionej i wypoziomowanej studzience osadzić płytę pokrywowa; 
f) zasypać ręcznie wykop wokół studzienki istn. pospółka z odzysku. Przy zasypywaniu 

należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół studzienki było równomiernie 
rozłożone na całym jej obwodzie i dobrze zagęszczone. grunt zagęszczać warstwami. 

g) zamknąć górę studzienki włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy - podanej  
w dokumentacji projektowej 

 
 Izolacja powierzchni studni 

 
Powierzchnie zewnętrzne studzienek betonowych zaizolować dwukrotnie środkiem 

bitumicznym np. Bitizol 2xR+P. 
 
 
6.5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

 
Zabezpieczenie istn. uzbrojenia terenu tj. wodociągu, kabli elektroenergetycznych, kabli 
teletechnicznych, w miejscu skrzyżowania z projektowana kanalizacja sanitarna wykonać 
zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Roboty ziemne w rejonie istn. uzbrojenia prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. 
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić przekopami kontrolnymi lokalizacje i posadowienie 
istn.  uzbrojenia. 
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 

7.1. Wymagania ogólne 
 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja 
Projektowa oraz wymaganiami podanymi w PN oraz niniejszej ST. Ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez wydane 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
 
7.2. Zakres kontroli 

 
Roboty instalacyjno-montażowe 
Kontroli podlegają: 

• lokalizacja i rzędne wysokościowe obiektów oraz głębokości posadowienia 
rurociągów; 

• zgodność z Dokumentacja Projektowa; 
• sprawdzenie dna studni poprzez oględziny zewnętrzne; 
• sprawdzenie szczelności przejść szczelnych (oględziny zewnętrzne); 
• zgodność z rysunkami montażu urządzeń w studnach; 
• głębokości ułożenia przewodu; 
• odchylenia spadku; 
• kontrola połączeń przewodów; 
• sprawdzenie wykonania szczelności przewodu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestora wszystkie próby, atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów świadczące, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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8.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostka obmiarowa robót jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji tłocznej 
(długości i odległości pomiędzy punktami prowadzenia trasy biegu sieci kanalizacji będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej rury). 
Pompownie obmiaru je się jako komplet. 
 
9. ODBIÓR ROBOT 
 
9.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty kanalizacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Budowa obiektów oczyszczalni ścieków - z uwagi na roboty ziemne - podlega odbiorowi 

wg zasad dla robót ulegających zakryciu. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych 
faz robót podlegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 

• roboty ziemne z obudowa ścian wykopów; 
• przygotowanie podłoża; 
• roboty montażowe wykonania rurociągów; 
• próby szczelności przewodów; 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 
10.1. Ogólne ustalenia 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej. 

Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

 
10.2. Odcinek kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 

 
Płaci się za ustalona ilość m (metrów) wykonanej i odebranej kanalizacji tłocznej wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
• dostawę materiałów; 
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• oznakowanie robót; 
• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym 

odwodnieniem; 
• przygotowanie podłoża; 
• ułożenie przewodu; 
• dokonanie pomiarów i badań; 
• wykonanie zasypki i jej zagęszczenie; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.3. Studnia z kratą, studnia pomiarowa, studnia rozprężna, studnie kanalizacyjne oraz 

pompownia 
 

Podstawa płatności związaną z budowa studni z kratą, studni pomiarowej, studni 
rozprężnej (2 kpl), studni kanalizacyjnych oraz pompowni są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót. 
Ceny jednostkowe obejmują m.in.: 

• zakup kręgów betonowych; 
• zakup kraty koszowej; 
• zakup pompowni wraz z wyposażeniem; 
• wykonanie wykopu wraz z jego odwadnianiem; 
• wykonanie podbudowy; 
• zasypanie wykopu. 

 
10.4. Oczyszczalnia ścieków 

 
• Zbiornik oczyszczalni ścieków 

Podstawa płatności związana ze zbiornikiem oczyszczalni ścieków są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót 

Ceny jednostkowe obejmują m.in.: 
− zakup kompletnego zbiornika wraz z jego dostawa montażem na budowie  

i uruchomieniem; 
− wykonanie wykopu wraz z jego odwadnianiem; 
− wykonanie podbudowy; 
− zasypanie wykopu. 

 
• Rurociągi technologiczne oczyszczalni ścieków 

 
Płatność za rurociągi technologiczne – identycznie jak w pkt. 9.2. 
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• Chodniki 
 

Ceny jednostkowe wykonania chodników obejmują: 
− wykonanie podbudowy; 
− wykonanie podsypki; 
− zakup i montaż obrzeży i kostki brukowej betonowej. 

 
• Ogrodzenie 

 
W przypadku ogrodzenia płaci się za wykonanie 1 mb ogrodzenia. 

 
• Zazielenienie 

 
Płaci się za wyhumusowanie oraz zasianie trawa każdego m2 powierzchni 

 
10.5. Odtworzenie nawierzchni 

 
Płaci się za odtworzenie każdego m2 powierzchni 

 
11. PRZEPISY I NORMY 

 
Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu 

prawnego jako podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie norma lub 
przepisem ostatnio wydanym. 

Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu 
prawnego jako podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie norma lub 
przepisem ostatnio wydanym. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Dz.U. 2013 poz. 1409 – t.j., z póź. 

zm.); 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. 2015 poz. 1422 –t.j.); 

� Ustawie z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 
 –t.j.); 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. 2004.198 poz. 2041- t.j., z późń. zm.) 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski  
po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji  
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
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obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. 2000 nr 5 
poz. 53) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.09.1997 r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650 z 2002 r); 

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

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach  
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437); 

Normy: 
� PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
� PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne 
� PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego 
� PN-EN 1917 :2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
� PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
� PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
� PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogólne i definicje 
� PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne-Wymagania 
� PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne-Modernizacja 
� PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne  

i oddziaływanie na środowisko 
� PN-EN-752-6:2002  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe zgodności 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metoda badan. 
� PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
� PN- 97/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
� PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wykonania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
� Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociągowych opracowane przez 

COBRTI INSTAL –Zeszyt 3 – 2003 
� Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowane przez 

COBRTI NSTAL –Zeszyt 9 – 2003 
� PN-86/B-0182 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
� PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. 


