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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.0. Wstęp 
 
l .1. Przedmiot  STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  (STWiOR)  są ogólne i  szczegółowe 
wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót budowlanych w zakresie  związanym  z  realizacją przedmiotu  
zamówienia publicznego pn: 
 

 Sieć wodociągowa w Pieniężnicy, pompownia wody II stopnia  w miejscowości Brzezie,  przebudowa 
stacji uzdatniania wody w Brzeziu , studnia głębinowa w Brzeziu. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowi jeden z obowiązujących dokumentów przetargowych 
wchodzących w skład  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia zawierających zbiór wymagań w zakresie; sposobu 
wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia) , zastosowania (wbudowania) materiałów i urządzeń, 
nadzorowania  i oceny  prawidłowości wykonania  poszczególnych robót, oraz określający zakres prac, które powinny być 
ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWiOR  jako element  SIWZ staje się załącznikiem do  umowy  
na wykonawstwo. 

 
1.3. Nomenklatura  
1.3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę 

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

454000001 Wykończeniowe roboty budowlane 

452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków 

452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane 

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

453100003 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

453200006 Roboty izolacyjne 

453300009 Hydraulika i roboty sanitarne 

454300000 Pokrywanie podłóg i ścian 

452622209 Wiercenie studni wodnych 

454400003 Roboty malarskie i szklarskie 

           
 
1.4.  Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w ST-00. Wymagania Ogólne  obejmują wymagania ogólne wspólne dla  wszystkich robót wymienionych 
w części ST-01÷ ST-05 Wymagania  Szczegółowe  umożliwiających i mających na celu wykonanie  sieci wodociągowej, 
stacji uzdatniania wody, ujęcia wody zgodnie z warunkami  przedmiotu zamówienia określonymi w  SIWZ.  
 Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych S.T. obejmuje 

1. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pienięrznica 
2. Budowę pompowni wody II stopnia w Brzeziu 
3. Przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeziu 
4. Budowę studni głębinowej na terenie SUW w Brzeziu 

 
1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO-7607-1 - 

„Budownictwo Terminy Ogólne" oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - Terminy stosowane w umowach". 
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2. Wykonanie robót 

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, 
STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego. 

2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru  
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca wykona czynności nakazane stosownymi przepisami  ustawy Prawo Budowlane. 
 
2.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do  
SIWZ.  
2.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR.  
Dokumentacja projektowa, STWiOR  i pozostałe dokumenty składające się na Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  będą stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających się na dokumentację przetargową 
(SIWZ) w zakresie realizacji robót, ich rodzaju i ilości  obowiązuje następująca kolejność ich ważności: Projekt Budowlany, 
SIWZ wraz z STWiOR, przedmiar robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie  to  na  
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.3.2. Zmiany  wprowadzane w trakcie realizacji  robót w dokumentacji projektowej 
Wszelkie istotne odstępstwa w trakcie realizacji robót  w stosunku do projektu budowlanego wymagają wykonania 
projektów zamiennych w zakresie  tych  zmian,  oraz stosownej zmiany treści pozwolenia na budowę. 
O zamiarze wprowadzenia zmian w treści projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany powiadomić 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli  wprowadzane odstępstwa będą wymagały opracowania projektu zamiennego i 
wystąpienia o zmianę treści pozwolenia na budowę to wykonawca jest zobowiązany do opracowania tego projektu w 
własnym zakresie (na własny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach)  będzie m.in. podstawą do odmowy dokonania 
czynności odbioru końcowego robót     

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. 
Straty powstałe  wskutek niewłaściwego utrzymywania    terenu budowy (brak  zabezpieczenia  placu budowy, brak dozoru 

mienia znajdującego się na placu budowy, nieprzestrzegania przepisów   BHP itd.) oraz szkody wyrządzone osobom trzecim 
w trakcie realizacji przedmiotu  umowy obciążają finansowo Wykonawcę. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym 
zakresie jest wyłączona. 
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. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy  w pomieszczeniach stanowiących zaplecze budowy itp. w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.   
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosownego powiadomienia właścicieli gruntów i uzbrojenia technicznego  o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i właściwego zarządcę (właściciela) oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do czasu odbioru końcowego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez, cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na  olecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane obowiązujące przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o  swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.0.  MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA 

3.1. Wymagania ogólne 
3.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu mogą być zastosowane materiały, urządzenia  i wyroby  wynikające z  rozwiązań 
projektowych przyjętych w dokumentacji projektowej, dla których: 
1)  wydano certyfikat zgodności z PN lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną, 
2)  które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i BN, 
3)  które znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są właściwie oznaczone, posiadają dokumenty  stwierdzające ich 
pozytywną ocenę techniczną i przydatność, świadczące o  dopuszczeniu tych wyrobów do  obrotu i stosowania w 
budownictwie,  wydane przez   upoważnione  w tym zakresie  jednostki organizacyjne,  
3.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument i muszą posiadać świadectwo 
dopuszczenia wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 
3.1.3.  Rury, kształtki, armatura i urządzenia wykazane w projekcie  stanowią  standard  wymagany  przez Zamawiającego.  
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów  innych producentów – jako równoważnych – pod warunkiem, że będą się 
charakteryzowały przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i  jakościowymi jak te wykazane w projekcie. 
Zgoda  Inspektora Nadzoru na   zastosowanie wyrobów  równoważnych jest równoznaczna z spełnieniem tego warunku. W 
przypadku nie spełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania Wbudowania właściwych 
materiałów i urządzeń bez  zmiany ceny oferty.    
 
3.2. Źródła uzyskania materiałów 
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Wykonawca  zobowiązany będzie na żądanie Inspektora nadzoru przedstawiać  szczegółowe informacje dotyczące 
materiałów przeznaczonych do  zastosowania przy realizacji zamówienia wraz z odpowiednimi dokumentami 
potwierdzającymi, że znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są właściwie oznaczone, posiadają dokumenty 
stwierdzające ich pozytywną ocenę techniczną i przydatność, świadczące o dopuszczeniu tych wyrobów do  obrotu i 
stosowania w budownictwie, wydane przez  upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne.   
 
3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek   
źródła.   Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty,  a  w   tym:   opłaty,  wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
 
3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  
miejscach  uzgodnionych  Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
4.0. SPRZĘT 
4.1 Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiedniej mocy do wykonania robót objętych  zamówieniem. 
4.2 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Zastosowanie 
przez Wykonawcę jakiegokolwiek sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi nie gwarantującego  zachowania warunków umowy 
upoważnia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robót. 
4.3 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót.  

5.0. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST  01-05 Wymagania  Szczegółowe i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym  umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

6.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty należy wykonać  zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami  Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz związanymi przepisami 
wykonawczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową, wymaganiami  STWiOR. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu   
przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi Wykonawca. 
 
7.0.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich realizacją, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

7.1. Inspektor Nadzoru upoważniony jest  do żądania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót w celu udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 
7.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót   z   dokumentacją  projektową  i  STWiOR.  W  takim  przypadku  
całkowite  koszty  powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.3. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania pomiarów i badań  materiałów  
oraz  robót  z  częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy  nie  obejmują  
jakiegokolwiek  wymaganego badania, sposób jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
7.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.7. Dokumenty budowy 

7.7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego Odbioru Robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  ponumerowane, podpisane i opatrzone datą 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
  - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
  - datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 
  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
  - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego   
             opóźnienia, 
  - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
  - daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
  - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
          -dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
   wykonywania Robót, 
  - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

7.7.2.  Książka obmiarów 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów 
wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. Księgę obmiarów prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty 
wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilość potwierdza Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych 
obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. 
Forma i sposób prowadzenia księgi obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie pomiędzy  Inspektorem Nadzoru  i 
Wykonawcą. 
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7.7.3. Sprawozdania okresowe 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i formę sprawozdania okresowego. Częstotliwość 
składania sprawozdań okresowych ustali Inspektor Nadzoru, 

7.7.4.   Projekt Budowlany – jak w pkt 2.4 
 
7.7.5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze) 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację wykonawczą (rysunki wykonawcze),  
niezbędną dla wykonania robót, uzupełnioną opisem jeśli to niezbędne.  
Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną: 
- w nawiązaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiającego, 
- zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
- i będą zawierały wymagane prawem lub żądane przez Inspektora Nadzoru uzgodnienia.  
Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawcę wraz z Projektem Budowlanym, 
dostarczonym przez Zamawiającego będzie stanowiła Dokumentację Projektową. 
 
7.7.6. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą. 

7.7.7. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.7.1 – 7.7.6 następujące dokumenty: 
1) decyzja o pozwoleniu na budowę, 
2) protokół przekazania Wykonawcy placu budowy, 
3) inne zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych projekcie budowlanym,    
4) inne zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych w PB, 
5) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
6) protokół przekazania Wykonawcy placu budowy, 
7) protokoły odbioru robót, 
8) protokoły wymaganych prób i badań, 
9) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
10) raporty z przeprowadzonych robót, 
11) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 
12) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.  
 
7.7.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę, w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
8.0. OBMIAR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach wynikających z dokumentów kontraktu nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie.  
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami szczegółowymi. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora 
Nadzoru 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót 

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem elementów robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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9.0. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonane roboty  podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można udokumentować 
zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i  pozostałymi 
wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię Inspektora Nadzoru w oparciu 
o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę.  
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór robót zanikających (rozbiórkowych itp.) i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale 
kierownika budowy  z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku 
udokumentowania w/w czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania  odkrywek w wskazanych 
miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania  odkrywek zamawiający 
wykona je w własnym zakresie   pokrywając poniesione koszty z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 
 
9.1.2. Odbiór częściowy, 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z  Dokumentacją Projektową   części wykonanych 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  oraz 
jak przy końcowym technicznym odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika 
budowy i przedstawiciela zamawiającego – zgodnie z warunkami umowy. 
 
9.1.3. Odbiór  techniczny  końcowy, 
Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie  zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z  
warunkami przetargowymi i  wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości 
zrealizowanych robót – zgodnie z warunkami umowy. 
 
9.1.3.1.  Dokumenty do końcowego odbioru robót 
Do końcowego odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (jeżeli są wymagane): 
- Dokumentację projektową powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 
-  Dziennik Budowy, 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST  
-  aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia, 
- protokoły odbiorów częściowych 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym rysunki wykonawcze na żądanie Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad określonych w 
umowie. 
 
10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Płatności będą realizowane na podstawie  ustaleń wynikających z  zapisów w umowie na wykonanie robót  
10.2. Cena oferty stanowiąca kwotę ryczałtową powinna uwzględniać wszystkie czynności, — wymagania i badania  
składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  
10.3. Koszt  dostosowania  się  do  wymagań warunków  umowy i wymagań zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 
(SST) 
                                                 SST-01 ÷ ST-09 

 
SST-01 - WYKOPY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  SST-01 
       Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykopami pod sieć wodociągową. 

1.2. Zakres stosowania SST-01  - jak w ST-00 „Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych  SST-01 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych  
z budową sieci wodociągowej, pompowni II stopnia, rurociągów na terenie stacji w Brzeziu i obejmują: 
 - wykopy 
 - wykonanie wymiany gruntu, 
 - zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosować grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) 
umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

3. SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4 
3.2. Zagęszczania gruntu  
Do Zagęszczania gruntu stosować zagęszczarki płytowe, wibratory 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
5.2.1.Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót  projektowana oś sieci wodociągowej powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego 
geodetę w sposób trwały i widoczny  z założeniem reperów roboczych.  Punkty na osi trasy należy trwale oznaczyć w 
terenie za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy  wbić na każdym 
załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 – 50 m. Na Każdym odcinku prostym należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki  świadki wbija się po obu stronach wykopu tak aby istniała możliwość odtworzenia  jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi kontraktu. 
Przed przystąpieniem do robót  ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające,  zabezpieczające wykopy przed 
zalaniem wodami opadowymi,  powierzchniowymi i gruntowymi. Górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać 
co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; w razie konieczności wykonany zostanie ciąg 
odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót.  

 
5.2.2.  Wykonywanie wykopów 
Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Metody wykonywania wykopów ręczne i mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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Na terenach rolniczych należy w pierwszej kolejności zdjąć warstwę gleby urodzajnej i składować ją po wzdłuż wykopu w 
odległości min. 5,0 m 
Wydobyty grunt z wykopu ( po usunięciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien być składowany obok wykopu w 
odległości min. 1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu tj. Od wylotu do odbiornika i prowadzić 
w górę, w kierunku przeciwnym do spadku wodociągu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
Krawędzie boczne wykopu oznacz się przez odmierzenie  od kołków osiowych, prostopadle do trasy wodociągu połowy 
szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi 
na gruncie łopatą. 
Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, 
aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 
0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m określa norma BN-83/8836-02. Dno wykopu powinno być równe 
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy  należy wykonać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej  należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna  wystawać co 
najmniej 15 cm ponad  przylegający teren. 
W trakcie  realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 
około 1,0 m nad powierzchnię terenu w odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie  i trwale oznakowanie projektowanej osi wykopu . 
W miejscach ewentualnych skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne metodą ręczną w 
celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Odsłonięte kable, przewody itp. zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 
normami i zgłosić właścicielowi danego uzbrojenia. Brak szczegółowych rzędnych posadowienia uzbrojenia podziemnego 
może spowodować wystąpienie kolizji. W takim przypadku należy wstrzymać roboty w celu dokonania uzgodnień z 
Inwestorem co do sposobu przejścia przez miejsce kolizyjne (ominięcie – zmiana trasy lub przebudowa kolizyjnego 
uzbrojenia w uzgodnieniu z użytkownikiem jeżeli wystąpi taka konieczność). Ewentualne zbliżenia do urządzeń 
energetycznych (słupy, linia napowietrzna lub kable), oraz skrzyżowania wykonywać zgodnie z normą PN-67/E-05125.  
Wyjście (zejście) po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości głębszej niż 1,0 m od 
pozimu terenu, w odległościach nie przekraczających   20 m. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3 cm dla gruntów zwięzłych, + - 5cm dla  gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja  szerokości wykopu wynosi + - 5 cm. 
Wykopy zabezpieczyć należy tabliczkami ostrzegawczymi, umieszczonymi na barierkach h = 1,0 m zabezpieczającymi 
wykop. Na noc oświetlić światłem sztucznym. Zapewnić dojścia i dojazdy do posesji przez stosowanie kładek i mostków 
przejazdowych. 

5.2.3.  Wymiana gruntu 
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym 
(piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy 
układać warstwami około 30÷50 cm i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 
1,0.  
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 
 - zakup i dostawę gruntu na wymianę, 
 - zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 
  zagęszczenia, 
 - wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu 
W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej bliskości, nie pozwoli 
na osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym, należy na całym odcinku usunąć go i wymienić na 
piasek z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem.  
 
5.2.4.  Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości  dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia  przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntu określonych w dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z 
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruch ciężkim i bardzo ciężkim. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
6.2. Kontrola jakości  robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w KS-ST-0.Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-
88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne.” 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest  1 m3 (metr sześcienny) w odniesieniu do ilości gruntu (urobku). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00  „Wymagania ogólne”  pkt 10. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m3  wykopu , obejmuje: 
-wykonanie wykopów, 
 -ewentualny wywóz i przywóz urobku z wykopów, 
 -zagospodarowanie nadwyżki urobku, 
-montaż i demontaż deskowania ścian wykopów w miejscach gdzie są one konieczne, 
-odwodnienie wykopów, 
-zajęciem dróg, 
-zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 
-wymianę gruntu (zakup piasku, dowóz, zasypanie, zagęszczenie, wywóz gruntu nadmiernego), 
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SST-02 – ROBOTY MONTAŻOWE SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowej 
 
1.2. Zakres stosowania SST-02  - jak w ST-00 „Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych  SST-02       

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu sieci wodociągowej 

• Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci wodociągowej, wykopy liniowe otwarte, umocnienia wykopów, 
podsypka, obsypka, zasypka oraz wywóz nadmiaru gruntu pozostałego po zasypaniu wykopów. 

• budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC 
                       W1 -W2   Ø 90x5,4 - długość 156,8 m 
      2-HP1      Ø 90x5,4 - długość      1,3m 
• Montaż hydrantów HP Dn80 – 1 kpl. 
• Zasuwy wodociągowe Dn80 – 2 szt. 
• Włączenie do istniejącej sieci kpl 2 
•   Montaż tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach, 
•   Wykonanie płukania wraz z dezynfekcją sieci,  
•   Wykonanie prób szczelności. 

Uwaga: 

Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci wodociągowych ujęto w ST-01. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt.  l .5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2. MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

2.2. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-
EN12201-2 i PN-EN 12201-3.  
 

2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 
1074-1-5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

2.4. Bloki oporowe i podporowe 
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu 
bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: 

- opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 

- nasuwki dwudzielne skręcane, 
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE z kształtkami z 

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

2.5. tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na sieci – zgodne z normą, 

2.6. taśma ostrzegawcza magnetyczna. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 

4.1.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

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

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak 
śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być 
ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

4.2. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub 
PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, 
na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianiegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy 
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

5.2.1.Roboty przygotowawcze  
Ułożenie sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do 
warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie sieci sanitarnych wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z 
zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Powierzchnia podłoża 
wykonana z ubitego − zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z projektem. Przy wykonywaniu podłoża wymagane jest 
podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90 ° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące podparcie rury. Ewentualne 
ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
Uwaga : niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu. Wyjątek stanowi fakt, że ziemia z urobku spełnia wymagania zarówno co do podsypki, jak i obsypki. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej właściwej dla 
wykonywanej sieci, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej projektowanej o 0,10 m. 
Bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych należy wykonać podsypkę o grubości 10 cm z piasku i zagęścić do 
wskaźnika min. 95 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Na tak zagęszczonej i wyprofilowanej zgodnie z projektowanym 
spadkiem podsypce można przystąpić do układania rur. 
Przed montażem rur PE należy zdemontować istniejący wodociąg azbestocementowy 

5.2.2 Roboty montażowe. 

Rury PE układać na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Łączyć za pomocą zgrzewania 
doczołowego. W uzasadnionych przypadkach (za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru) można łączyć za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego. Montaż rurociągu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych rur wykonywać na zewnątrz 
wykopu. Przed zgrzewaniem należy odpowiednio przygotować powierzchnie czołowe łączonych rur poprzez odcięcie rur 
piłą o drobnym uzębieniu i następnie je oczyścić. Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągu. 
Jeżeli wynik przeprowadzonych prób będzie pozytywny można przystąpić do zasypania wykopów. Na wysokości około 20 
cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą magnetyczną. 

Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym. 
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W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczyć światłami.  

5.2.3 Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub bezpośrednio w gruncie. 
Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie 
także armatura z tworzywa sztucznego. 

Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno 
spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie z 

wytycznymi podanymi przez producenta. 

Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło 
przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 
producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00. 

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy sieci wodociągowych 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich 
norm materiałowych. 

6.2. Kontrola jakości Robót 

 a) sprawdzenie zgodności wykonania sieci wodociągowych z Dokumentacją Projektową, ST  
      i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 b) sprawdzenie szczelności sieci wodociągowych, 
 c) sprawdzenie jakości wykonania, 
 d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

Materiały i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta, wszelkie niezbędne dopuszczenia do 
kontaktu z wodą pitną oraz uzyskać przed wbudowaniem akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika 
Budowy. 

6.3. Próby szczelności 

Sieci wodociągowe należy poddać próbie szczelności, zgodnie z PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania robót między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogólne 
zasady obmiaru Robót podane są w ST-00. 

Jednostką obmiaru jest: 
 - 1 mb - dla sieci wodociągowych, 
 - 1 kpl. - dla montażu armatury 
 - 1 kpl. - dla wykonania prób szczelności i płukania sieci. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00. 

8.2. Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania”. 
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8.3. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, pomiarów i inspekcji, 
jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a także 
odpowiednimi normami i przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
Płatności za wykonanie robót sieci wodociągowych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy 
stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0.   
Koszty robót sieci wodociągowych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni  w cenie 
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

Roboty sieci wodociągowych związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują m. in. wszystkie koszty związane z: 
  - dostawą i wykonaniem rurociągów wodociągowych wraz z oznakowaniem taśmą ostrzegawczą  
             magnetyczną,  
  - dostawą i montażem kompletnej armatury na sieciach, 
 - przygotowaniem i wykonaniem prób szczelności, 
  - przygotowaniem i wykonaniem płukania i dezynfekcji sieci, 
  - dostawą i montażem tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na sieci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 
 

ST-03 – POMPOWNIA  WODY IIo 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru pompowni II stopnia 
 
1.2. Zakres stosowania WSWiOR  - jak w ST-00 „Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych  WSWiOR       

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu pompowni wody IIo 

Pompownia wody IIo . 
• Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopu pod komorę pompowni, wykopy liniowe otwarte, zasypka oraz 

wywóz nadmiaru gruntu pozostałego po zasypaniu wykopów. 
• Wykonanie komory pompowni wody II stopnia 
• Budowę kontenerowej automatycznej pompowni wody II stopnia wody wraz z towarzyszącymi urządzeniami 

technologicznymi . 
• Podłączenie zestawu hydroforowego do istniejącej sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN10 

  Ø 90x5,4 - długość        49,2 m 
• Montaż zasuw  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt.  l .5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2. MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
2.2. Materiały 
 
Parametry zestawu: 
Maksymalna wymagana wydajność zestawu na cele bytowe:   Qmax = 2,2 l/s 
Maksymalna wymagana wydajność zestawu na cele p.poż:  Qmax = 5,3 l/s 
Ciśnienie napływu na ZH dla celów byt:    Hsmin = 4,7 bar 
Ciśnienie napływu na ZH dla celów ppoż:    Hsmin = 2,3 bar 
Wymagane ciśnienie za zestawem ZH dla celów byt:   Hsmin = 6,5 bar 
Wymagane ciśnienie za zestawem ZH dla celów ppoż:   Hsmin = 7,0 bar 
Zasilenie hydrauliczne:      z sieci wodociągowej 
Zintegrowane obejście testujące na zestawie 

• Typ pomp: ICL - wielostopniowe, wysokosprawne pionowe 

• Całkowita moc zainstalowana:      6,6kW (2 x 0,55kW + 1 x 5,5kW) 400 V, 

• Liczba pomp:             3 szt (2 pompy bytowe + 1 pompa pożarowa) 

• Zabezpieczenia przed sucho-biegiem: PT - przetwornik ciśnienia 

• Sterowanie: za pomocą przetwornicy częstotliwości  zabudowanej w szafie zestawu 

- przełączana w cyklu 24 godz na kolejną pompę - sterowanie pompami bytowymi. Pompa 

pożarowa pracująca w progach ciśnieniowych 

• 0T40 - automatyczne obejście testowe z przepustnicą z siłownikiem dla zapewnienia 

ciągłości ruchowej pomp 
• GSM - moduł powiadamiania o zdarzeniach GSM/GPRS za pomocą komunikatów SMS. 

Możliwość wykonania pełnej wizualizacji pracy zestawu - opcja dodatkowa. 

2.2.1.  Pompy   
Zestaw pompowy składa się z trzech pomp pionowych, wirowych, wysokosprawnych. Pompy wyposażone są w 
standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny: 2850 obr/min. Wał, wirniki, płaszcz oraz element podstawy 
pompy mające kontakt z wodą w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. 
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2.2.2  Mechanika i zastosowana armatura  

Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 
N9 jest to stal o zawartości 18% chromu i 9% niklu (zwykła stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa całego 
układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni (nie są wymagane fundamenty 
pod układ pompowy). 

WYPOSAŻENIE UKŁADU MECHANICZNEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO 

- armatura na ssaniu pomp - przepustnice odcinające 

- armatura na tłoczeniu pomp - przepustnice odcinające, zawory zwrotne 

- kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych: PN10, 

- membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci: 25dm3 - liczba w 

zależności od wydajności zestawu, 

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 

- manometry kontrolne, 

- na kolektorze tłocznym przetwornik ciśnienia 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE: 

- wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 
użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy 
czym wykonane spoiny winny być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

- kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, - są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1, 

- w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są wykonane metodą kształtowania 

szyjek, 

- armatura zwrotna - zastosowano zawory zwrotne, 

- armatura odcinająca- zawory lub przepustnice, 

- na kolektorach są zamontowane kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 

umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, 

- na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane 

są zbiorniki przeponowe - ilość zależna od wielkości zestawu 

- kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest 

powyżej kolektora ssawnego, 

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 

10088-1, 
zestaw hydroforowy należy zamontować na podkładkach wibroizolacyjnych 
 
2.2.3. Sterowanie pompownią wody 

Sterowanie za pomocą sterownika IC oraz przetwornicy częstotliwości  - przełączanej w cyklu 24 godz na 
kolejną pompę - sterowanie pompami bytowymi. Pompa pożarowa pracująca w progach ciśnieniowych . 
Przetwornica stabilizuje ciśnienie na tłoczeniu za zestawem. Zestaw pompowy powinien posiadać komplet 
zabezpieczeń zwarciowych i termicznych. 

SZAFA STEROWNICZA - : 

- obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze , stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54, 
- posiada znak CE, 
Wyposażenie rozdzielni sterującej: 

- sterownik mikroprocesorowy IC, 
- przetwornica częstotliwości  przełączana - zabudowana w szafie sterowniczej zestawu 
- odrębne moduły sterownika i klawiatury, 
- aparatura zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne), 
- rozłącznik główny, 
- kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, 
- kontrola ciśnienia: przetwornik ciśnienia, 
- sygnalizacja zasilania, pracy pomp, 
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- ręczne załączanie pomp - przyciski podświetlane, 
- czujnik ciśnienia zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu ochrony IP 68, umożliwiających 
łatwą wymianę, 
 

2.2.4. Wyposażenie kompletnej pompowni wody: 

− zawory odcinające na ssaniu pomp, 
− zawory odcinające i zawory zwrotne na tłoczeniu pomp, 
− kolektor ssawny i tłoczny oraz orurowanie wewnątrz pompowni wykonane z rur stalowych kwasoodpornych, 
− membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci montowane na kolektorze tłocznym, 
− konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 
− manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 
− łączniki amortyzujące, 
− ogrzewanie elektryczne,  
− przepustnice odcinające na ssaniu i tłoczeniu układu pompowego, 
− węzeł wodomierzowy. 
 

2.2.5. Charakterystyka techniczna wykonania pompowni wody  

 
KOLEKTORY  I ORUROWANIE POMPOWNI 
� Kolektory z króćcami przyłączeniowymi oraz wewnętrzne orurowanie wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-

EN 10088-1.  
� W celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonać metodą kształtowania szyjek. 
� Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na łączeniu rur wykonać metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do 

spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonać metodą spawania orbitalnego. 
� Na kolektorach i rurociągach zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające 

łatwy montaż instalacji wewnątrz pompowni. 
� Na kolektorze tłocznym zamontować zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 w odpowiedniej ilości stosownie do 

wydajności układu hydroforowego. 
� W zestawie przewidzieć dodatkowo zabezpieczenia przed suchobiegiem, w tym celu kolektor ssawny i szafa 

sterownicza powinny być przystosowane do zamontowania sond obecności wody. 
� W zestawie na kolektorze zamontować zawór czerpalny do poboru próbek wody dn 15 i zawór do podłączenia 

chloratora. 
 
KONSTRUKCJA WSPORCZA  
� Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 
� Konstrukcja wsporcza pod rurociągi w pompowni wykonana jest również ze stali kwasoodpornej. 
� Zestaw hydroforowy jest zamontowany na podkładkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia drgań 

na posadzkę. 
−  

2.3. Komora pompowni 
Komorę pod zestaw hydroforowy należy wykonać z kręgów betonowych Ø2500 typ BS z prefabrykowanym dnem i 
przejściami szczelnymi dla rur.  
Montaż kręgów z zastosowaniem specjalnych uszczelek daje gwarancję szczelności i znacznie skraca czas realizacji 
inwestycji. 
Kręgi betonowe typu BS nie wymagają wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, ani stosowania pierścieni odciążających. 
Studnię należy przykryć płytą nadstudzienną żelbetową ∅2800 i zaopatrzyć we właz ze stali nierdzewnej z zamknięciem. 
W celu zabezpieczenia komory przed wpływem niskich temperatur płytę przykrywającą i sciany komory do głębokości 1 m 
poniżej terenu należy ocieplić styropianem XPS grubości 10 cm zgodnie z rys nr 2. 
Wentylacja studni wodomierzowej za pomocą rury wywiewnej żeliwnej ∅150 zamontowanej w płycie nadstudziennej i 
wyprowadzonej minimum 30cm nad teren oraz rury nawiewnej ∅150 sprowadzonej 30 cm ponad posadzkę komory. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 
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5.2. Zasady prowadzenia robót 

5.2.1 Roboty technologiczne 

- Układ   technologiczny   pompowni  wody   wykonać   zgodnie   z   dokumentacją 

projektową 

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii 

SUW   muszą  być   udokumentowane   obliczeniami,   szczegółowymi   rysunkami 

technicznymi, atestami, aprobatami, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. 

Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
100881.  

Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) 
i stabilnego przepływu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla wyżej przyjętego rozwiązania) przy 
wykonywaniu rozgałęzień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej. 

Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie 
instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: 
dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów 
spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk 
parametrów spawania. 

- Wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego lub 
za pomocą automatu sterowanego numerycznie, odpowiednia jakość spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem 
parametrów spawania 
- Wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką trwałość urządzenia 
- Wszystkie połączenia spawane wykonywane są przez certyfikowany personel z europejskimi uprawnieniami do spawania 
stali odpornych na korozję 
- Wszystkie połączenia spawane kontrolowane są przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami do kontroli wizualnej 
zgodnymi z europejską normą PN-EN 473 poświadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w 
Gliwicach 
- Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej na korozję gwarantuje wysoką trwałość konstrukcji w warunkach pracy Stacji 
Uzdatniania Wody. Jakość stali odpornej na korozję potwierdzona atestami materiałowymi 3.1.B 
- Wszystkie elementy rurociągów poddawane są próbie ciśnieniowej przekraczającej 2,5 krotność ciśnienia w punkcie pracy 
- Rozwiązania konstrukcyjne spełniają obowiązujące przepisy BHP oraz dyrektywy Unii Europejskiej, gwarantują wysoki 
poziom bezpieczeństwa eksploatacji 
- Inwestycja wykonana zostanie w całości za pomocą własnego personelu o dużym doświadczeniu w wykonywaniu Stacji 
Uzdatniania Wody 
- Wszystkie połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy pomocy spoiny 
doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią 
łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację, co zmniejszy ryzyko 
wystąpienia korozji naprężeniowej.  

- Montaż armatury i osprzętu instalacji wod – kan ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 

- Wszystkie    instalacje    należy    poddać    próbie    szczelności    oraz    dokładnie 

odpowietrzyć. Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

- Poziome   odcinki   muszą   być   wykonane   ze   spadkami   zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

- Armaturę  i  osprzęt  należy  umieszczać w  miejscach widocznych  oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
-  Rurociągi należy układać w przygotowanych wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach     
   pionowych, obudowanych szalunkami z wyprasek stalowych.  

Rurociągi przewodowe należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm.  

Po zmontowaniu rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 10 cm ponad wierzch rury i poddać próbie 

ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PNB-10725: 1997. Rurociągi po zmontowaniu i pozytywnym 

zakończeniu prób szczelności należy zainwentaryzować geodezyjnie.  

Po wykonaniu powyższych czynności wodociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00. 

6.1. Badanie użytych materiałów 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich 
norm materiałowych. 

6.2. Kontrola jakości Robót 

 a) sprawdzenie zgodności wykonania sieci wodociągowych z Dokumentacją Projektową, ST  
      i poleceniamiInspektora Nadzoru, 
 b) sprawdzenie szczelności układów technologicznych, 
 c) sprawdzenie jakości wykonania, 
 d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

Materiały i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta, wszelkie niezbędne dopuszczenia do 
kontaktu z wodą pitną oraz uzyskać przed wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 
8.2. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, pomiarów i 

inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
Płatności za wykonanie robót sieci wodociągowych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy 
stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-00.   
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ST-04 – ZJAZD i UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  WSWiOR 
       Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nawierzchniowych. 

1.2. Zakres stosowania WSWiOR  - jak w ST-00 „wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych  WSWiOR  

Dojazd i place wewnętrzne 
• Plac wewnętrzny z kostki betonowej szarej grubości 8 cm o powierzchni  19 m2 
• Zjazd – nawierzchnia z tłucznia kamiennego  o powierzchni  54,5 m2 

1.4. Określenia podstawowe 
        Określenia podstawowe zostały podane w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt.  l .5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
2.2. Podbudowy z kruszyw łamanych 
Rodzaj kruszywa  musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
W przeciwnym razie Wykonawca nie ma prawa ją użyć pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego 
 
2.3. Kostka betonowa  
Rodzaj kostki betonowej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z  Inspektorem nadzoru  i Zamawiającym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
3.2 . Sprzęt do wykonania robót odtworzeniowych 
Do wykonania robót rozbiórkowych  Wykonawca powinien  stosować  następujący  sprzęt: 
zagęszczarki (wibratory) 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
5.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
- Podłoże 
 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. 
- Podbudowa 
− podbudowa z tłucznia kamiennego 
- Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 
BN-80/6775-03/04  lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
- Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
- Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
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 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
5.2. Nawierzchnia z tłucznia 
 
- Przygotowanie podłoża 
 
 Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy nawierzchni.  
 
- Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. 
 Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm.  
 Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
 Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. 
 Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
 Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione 
przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy 
klinować tak  długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
 W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
 Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami. 
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była 
zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej 
jej szerokości w 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
6.2. Kontrola jakości  robót  
Sprawdzenie jakości robót  polega  na  wizualnej ocenie  jakości wykonanych robót.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest  1 m3 (metr sześcienny), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 m (metr bieżący) w odniesieniu do wykonanej  
powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.  „Wymagania ogólne”  pkt. 10. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m2  powierzchni , obejmuje: 
1) roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
2) przygotowanie podłoży, 
3) wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, 
4) uporządkowanie miejsca  prowadzonych robót. 
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ST-05 – OGRODZENIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  WSWiOR 
       Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odrodzenie stacji odwadniania i ujęcia wody. 

1.2. Zakres stosowania WSWiOR  - jak w ST-00 „wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych  WSWiOR  

Ogrodzenie terenu pompowni z bramą i furtką typowe z gotowych paneli ocynkowanych malowanych 

proszkowo wys.1,50 m na słupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo  o średnicach  40-

60mm, zabetonowanych w gruncie na gł. 80 cm. Odstęp słupów 2,30 -2,50 m. Przy każdym słupie 

początkowym, końcowym i rogowym zastosować wsporniki ukośne na 2/3 wysokości słupków. 
Długość ogrodzenia – 17 m 
Wrota z furtkami – 1 szt.  
.  

1.4. Określenia podstawowe 
        Określenia podstawowe zostały podane w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt.  l .5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
5.2. Ogrodzenie 

Ogrodzenie terenu z bramą i furtką typowe z gotowych paneli ocynkowanych malowanych proszkowo 

wys.1,50 m na słupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo  o średnicach  40-60mm, 

zabetonowanych w gruncie na gł. 80 cm. Odstęp słupów 2,30 -2,50 m. Przy każdym słupie początkowym, 

końcowym i rogowym zastosować wsporniki ukośne na 2/3 wysokości słupków.  
Długość ogrodzenia – 19 m 
Wrota z furtkami – 1 szt.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
6.2. Kontrola jakości  robót  
Sprawdzenie jakości robót  polega  na  wizualnej ocenie  jakości wykonanych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarowa jest  1 m3 (metr sześcienny), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 m (metr bieżący) w odniesieniu do 
wykonanej  powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.  „Wymagania ogólne”  pkt. 10. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m2  ogrodzenia , obejmuje: 
1) roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
2) montaż ogrodzenia i bram wjazdowych 
3) uporządkowanie miejsca  prowadzonych robót. 
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ST-06 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE POMPOWNI WODY II STOPNIA 

1.0 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

dotyczących instalacji elektrycznych pompowni wody IIo 

1.2. Zakres stosowania ST.  - jak w ST-00 „Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności przygotowawcze i podstawowe branży 

elektrycznej związane z budową pompowni wody IIo 
• Budowę linii kablowej WLZ do pompowni IIo - kabel YAKY 4x 120 mm2 o długości 790 m  
• Instalacje oświetleniowe, sterownicze, alarmowe 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00. 
„Wymagania ogólne” pkt.  l .5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.0 MATERIAŁY. 
• pręty stalowe ocynkowane GALMAR                                                             
• bednarka ocynkowana                                                                                  
• słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego SSO60/45/3P                                    
• lampa oświetleniowa kompletna SPP 090/070                                            
• cement portlandzki 35 bez dodatków                                                           
• Fundament FB100                                                                                        
• rury przewodowe z PCW"AROT"DVK 110                                                         
• rury przewodowe z PCW"AROT"SRS 110                                                            
• rury stalowa Fe-Zn100                                                                                            
• rury przewodowe z PCW"AROT"DVK 50                                                              
• rozdzielnica SZ + okablowanie                                                                          
• fundament prefabrykowany-SZ                                                                       
• przewód  typu YDY3x2,5mm2                                                              
• kabel YKY3x2,5mm2                                                                                 
• kabel YAKY4x120mm2                                                                                
• czujnik otwarcia                                                                                             

               
3.0 SPRZĘT. 

Warunki   dotyczące sprzętu opisano w ST -00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

• Samochód dostawczy. 

• Samochód samowyładowczy. 

• Samochód skrzyniowy. 

• śuraw samochodowy. 

• Przyczepa do przewożenia kabli. 

• Koparko - spycharka. 

• Podnośnik montażowy samochodowy. 

• Spawarka elektryczna. 

• Wibromłot. 

4.0 TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 

5.2  Linie kablowe i uziemienia 
 
Projektowana pompownia wody zasilana z rozdzielni SZO oczyszczalni ścieków Pieniężnica. 
Od rozdzielni SZO do sterownicy SZ ułożyć kabel YAKY4x120mm2. długości 790 m 
 Przewody wchodzące do obudowy studni należy ułożyć w rurach osłonowych „AROTA”. Miejsca wprowadzenia 
przewodów do rur powinny być uszczelnione pianką poliuretanową. 
Kable ułożyć po wytyczonej trasie przez służbę geodezyjną na podstawie planu realizacyjnego. 

  Kabel ułożyć w wykopie na głębokości 0,8m. Kable układać na posypce z piasku o grubości minimum 0,1m, następnie 
zasypać warstwą piasku o grubości minimum 0,1m. W wykopie ułożyć folię niebieską z tworzywa sztucznego o szerokości 
0.20m nad kablem (0.25m). 
 

W miejscach skrzyżowania i zbliżenia  z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu kable układać w osłonie rur „AROTA”. 
Wszystkie prace związane z ułożeniem kabli wykonać zgodnie z normą PN-76E-05125. 
Szynę PE sterownicy SZ należy uziemić.  
Wykonać uziom prętami „Galmara” ( Ru≤10Ω ). 
Do szyny PE przyłączyć wszystkie metalowe urządzenia technologiczne studni. Wszystkie połączenia powinny być 
wykonane w sposób trwały w czasie i chronione przed korozją. 
 
5.3  Instalacje elektryczne wewnętrzne  
 
5.3.1. Sterowanie pompowni wody II stopnia 
 
    Wszystkie obwody elektryczne pompowni zasilane będą z sterownicy SZ. Układ sieciowy TN-S. 
Szafkę SZ sterowania elektrycznego pomp dostarcza producent pompowni. Sterownica powinna być wykonane w podwójnej 
obudowie, najlepiej z tworzywa sztucznego z maskownicą wewnętrzną, o klasie ochrony min. IP 65. Wykonanie drzwi 
wewnętrznych powinno gwarantować szczelność minimum IP 42.  
 
5.3.2. Wymagania stawiane wyposażeniu sterownicy 

Wyposażenie sterownicy powinno zawierać: 
1) sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim przystosowany do współpracy z 
modemem GMS, 
2) wyłącznik główny zasilania, 
3) ochronnik przeciw przepięciowy w trzech fazach + N w klasie BCD, 
4) ochronę przeciwporażeniową realizowaną wyłącznikami różnicowoprądowymi, 
5) wyłączniki silnikowe z pokrętłem, realizujące funkcję zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego pomp, 
6) wyłącznik obwodów sterowania z bezpiecznikiem, 
7) transformator bezpieczeństwa dla obwodów sterowania, 
8) czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz, 
9) elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla każdej z pomp, 
10) rozruch bezpośredni dla pomp o mocy  0,55kW, 
11) rozruch poprzez softstart-softstop (odpowiednio zabezpieczony) dla  
pomp o mocy 5,5kW, 
12) styczniki główne pomp z cewką 230V, 
13) modem GSM pracujący w jednostronnej komunikacji, 
14) ogrzewanie szafy o mocy 50W sterowane termostatem, 
15) niejednoczesność rozruchów pomp w trybie auto, 
16) zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika i sygnalizacji, 
17) gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z zabezpieczeniami,  
18) wyłącznik różnicowoprądowy dla gniazd serwisowych, 
19) sterowanie oświetleniem zewnętrznym (wyłącznik zmierzchowy), 
20) przyciski START i STOP, 
21) lampki sygnalizacyjne pracy i awarii. 
 

5.3.3 System monitorowania i sterowania pracą pompowni  
 

       System monitorowania i sterowania pracą pompowni powinien być kompatybilny z  systemem monitorowania i 
sterowania użytkowanym przez eksploatatora sieci wod-kan.  

TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ  
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Przesył sygnałów alarmowych należy zrealizować poprzez GPRS. Pompownia powinna sygnalizować zdalnie następujące 

stany alarmowe: 

1) awaria pompy nr 1  

2) awaria pompy nr 2  

3) awaria pompy nr 3 

4) stan zasilania przepompowni, 

5)  sabotaż w sterownicy, 

6) sabotaż w komorze przepompowni, 

7) awaria pompki odwadniającej. 

 
5.3.4 Ochrona od porażeń elektrycznych 
 

  Układ sieciowy na terenie pompowni - TN-S. 
      W pompowni zastosowano ochronę przed dotykiem pośrednim.     
     Dodatkowa ochrona od porażeń realizowana będzie przez zastosowanie  
     szybkiego wyłączenia zasilania / dla sieci zasilającej t≤5sek.-TN-C, dla  
     instalacji odbiorczej t≤0,2sek.-TN-S/. 
      Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane będzie wyłącznikami    
      różnicowoprądowymi i wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. 
      Wszystkie połączenia powinny być wykonane w sposób trwały w czasie  
     i chronione przed korozją. 
        
        Końcówki żył przewodów oznaczyć kolorami: 
        -pomarańczowy - L1,L2,L3 
        -niebieski - N 
        -żółto-zielony – PE 
    
5.3.5 Uwagi końcowe 
 

1. Całość robót elektrycznych wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
instalacyjnych „. 
Część V. Instalacje elektryczne. Warszawa 1984 r. 

2. Kolorystyka żył kabli zgodnie z PN-90/E05023. 
3. Szafkę opisać zgodnie ze schematem. 
4. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać kompletne badanie 

urządzeń zabezpieczających oraz instalacji i urządzeń elektrycznych . 
          Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom rezystancji izolacji i  
          ciągłość przewodu ochronnego PE. Zakończenie prac udokumentować  
          protokółem odbioru z załączoną dokumentacją pomiarową. 

Wszystkie zmiany uzgodnić z autorem projektu            

6.0 Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową 

oraz przedmiotowymi PN. Całość robót kontrolować pod względem zgodności  wykonania z przepisami BHP 

i  „Warunkami technicznymi" wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom C Instalacje 

elektryczne. 

6.0 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00. oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych - tom V Instalacje elektryczne". 
• Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

• Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym kablowa linia zasilająca podlega 

sprawdzeniu przez Inspektora 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną robót zanikających. 

• Wykonać następujące badania linii kablowych: 

- sprawdzenie ciągłości żył 

- pomiar rezystancji izolacji 

- próbę napięciową izolacji 
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• Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać badania odbiorcze. 

Próby instalacji powinny obejmować między innymi: 

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

- pomiary rezystancji izolacji, 

- pomiary rezystancji uziemienia, 

- sprawdzenie skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

• Do odbioru technicznego wykonawca dostarcza dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną linii kablowej 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ew. zmianami 

- dziennik budowy z odpowiednimi wpisami 

- protokoły pomiarów linii kablowej 

- protokoły pomiarów instalacji elektrycznych 

- protokoły pomiarów rezystancji uziemienia. 

•   Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia winny  posiadać stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności. 
 
7.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

31 
 

ST-07 – ROBTY BUDOWLANE SUW BRZEZIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano remontowych stacji uzdatniania 
 
1.2. Zakres stosowania WSWiOR  - jak w ST-00 „Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych  WSWiOR       

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót remontowo budowlanych stacji 
uzdatniania wody w Brzeziu 

Podstawowe założenia przebudowy i remontu  pomieszczeń są następujące: 
- wyburzenie części budynku 
- wykonanie ścianki działowej dla pomieszczenia podchlorynu sodu. 
- remont posadzek - należy wylać warstwę wyrównawczą gr.3 cm ze spadkiem 1% w kierunku kanału a następnie 

ułożyć płytki ceramiczne w kolorze ciemny popiel 
- wstawienie nowych okien w istniejące otwory z zachowaniem powierzchni przeszklenia 
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

• Nową ścianę działową wykonać z pustaków betonowych gr. 12 cm 
• Nową ścianę zewnętrzną wykonać z pustaków betonowych gr. 24 na ławie fundamentowej 
• Ściany zewnętrzne ocieplić warstwą styropianu o  gr. 15cm. 
• Dach ocieplić warstwą styropapy gr.15 cm 
• Wszystkie pomieszczenia malować farbą emulsyjną zmywalną, na istniejących ścianach należy usunąć stare powłoki i 

zaszpachlować nierówności. Do wysokości 2,0 m położyć na powierzchni ścian płytki ceramiczne w kolorze jasny 
popiel 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zostały podane w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt.  l .5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2. MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.2. Materiały 
 
2.2  Prace tynkarskie 
 
2.2.1 Tynk cementowo-wapienny 

• cement - powinien spełniać wymagania podane w normach państwowych 

• wapno - powinno spełniać wymagania podane w normach państwowych 

• piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 

             nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek   

            drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziamisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 

            -2,0 mm 

• woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych 

2.2.2 Tynk cienkowarstwowy 

• masy tynkarskie, akrylowe, przeznaczone do wykonywania cienkopowłokowych tynków wewnętrznych i 

zewnętrznych. 
Masa tynkarska dostępna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w dyspresji akrylowej z 
dodatkiem środków konserwujących i uszlachetniających. Tworzy powłoki o wysokich walorach estetycznych, trwałe i 
odporne na uszkodzenia mechaniczne i okresowo zmieniające się naprężenia pod wpływem oddziaływań termiczno-
wilgotnościowych. Powłoki są nieprzepuszczalne dla wilgoci zewnętrznej, a jednocześnie umożliwiają dyfuzję pary wodnej 
i gazów. Charakteryzują się mrozoodpornością, mają właściwości antystatyczne. Żywice akrylowe zapewniają trwałość 
koloru i faktury. 
 
 
2.3 Prace posadzkarskie 
Materiały stosowane do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
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• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
• Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robot wykładzinowych i okładzinowych. 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.3.1 Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

• PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I. 
• PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B II 

a. 
• PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 10%. Grupa B 

II b. 
• PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. 
•  

2.3.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.3.3 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa 
Należy wbudować stolarkę drzwiową i okienną kompletną wykończoną wraz z okuciami 
 

2.4.1 Profile PCV. 
Stosowane okna powinny być wykonane z profili PCV w kolorze białym. Wszystkie użyte materiały do 
wyprodukowania okien i drzwi muszą posiadać świadectwa PZH. 

2.4.2 Właściwości fizyczne okien. 
Okna powinny posiadać następujące właściwości fizyczne: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła U < 1,10 W / m2 * K, 
• Wodoszczelność: okna nie powinny wykazywać przecieków przy zraszaniu ich powierzchni    
   wodą w ilości 120 l / h / m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 150 Pa, 
• Współczynnik potwierdzający infiltrację powietrza a < 0,3 m3 / m * h * daPa2/3, 
• Nośność złączy ramiaków w narożach nie powinna być mniejsza niż 700 N, 
 
2.4.3 Właściwości fizyczne drzwi. 
Drzwi powinny posiadać następujące właściwości fizyczne: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła U < 1,5 W / m2 * K, 
• Wodoszczelność: drzwi nie powinny wykazywać przecieków przy zraszaniu ich powierzchni  
   wodą w ilości 120 l / h / m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 150 Pa, 
• Współczynnik potwierdzający infiltrację powietrza a < 0,3 m3 / m * h * daPa2/3, 
• Zabezpieczenie antywłamaniowe. 

2.4.4 Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
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norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.5 Roboty ociepleniowe 

Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii metodą lekką mokrą. Metoda ta przewiduje zastosowanie styropianu oraz 
akrylowego tynku cienkowarstwowego. 

Ocieplenie stropodachu wykonać ze styropapy 

Wykonanie ocieplenia polega na przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt styropianowych, 
wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, a następnie wykończenie całości tynkiem 
akrylowym w kolorze zgodnie z przyjętą kolorystyką. 

W skład systemu wchodzą: 

- Klej do przyklejania styropianu, 
- Płyty ze styropianu, 
- Łączniki mechaniczne, 
- Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką, 
- Siatka z włókna szklanego (gramatura min. 145 g/m2), 
- Preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki, 
- Cienkowarstwowy tynk akrylowy 
- Dodatkowe akcesoria systemowe: listwy startowe, narożniki ochronne, taśmyuszczelniające, oraz inne materiały do 
wykańczania miejsc szczególnych elewacji) 

2.5.1 Płyty styropianowe. 
Należy stosować płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: 
Styropian ekstrudowany, 
Gęstość 15 kg/m3 wg normy PN-B-20130:1999, 
Zwarta struktura, 
Wymiary powierzchni nie większe niż 600x1200 mm (dopuszczalne odchyłki 0} 2 mm), 
Powierzchnia szorstka, 
Krawędzie proste, bez wyszczerbień, 
Sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów ociepleń (określony przez producenta 
styropianu) 
 
2.5.2 Styropapa 

Płyty styropianowe EPS 100 oklejenie  papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych o gramaturze 100g/m2 
za pomocą kleju poliuretanowego. Papa powinna wystawać poza krawędzie płyty styropianowej tworząc zakłady wzdłuż 
jednego boku na długości i szerokości. 

2.5.3 Siatki zbrojące. 
Siatki z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania: 
Wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku i 4 - 7 mm w drugim kierunku, 
Siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniej niż 125 daN, 
Siatka powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 
Pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 
 
2.5.4 Łączniki mechaniczne. 
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy stosować łączniki: 
Łi-S/B wg świadectwa ITB Nr 916/92 
Łi-o 12/88 wg świadectwa ITB Nr 932/93 
Łi-o 10/99-144 świadectwa ITB Nr 955/93 
Łi-o 11-90 i Łi-o 11/140 wg świadectwa ITH Nr 956/93 
Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 
 
2.6 Roboty malarskie 

Materiały stosowane do wykonania robot malarskich powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
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Europejską za zgodną z wymaganiami 
• podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie 

• wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• Farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• Farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych 

2.7 Roboty dekarskie 

Do wykonania robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu  muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Należy stosować tylko i materiały oznakowane znakiem budowlanym „B” lub znakiem „CE”. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Obróbki blacharskie ,rynny , rur spustowych należy wykonać z blachy cynkowej. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 

5.1 Tynk cementowo-wapienny 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowej 1 : 1 .  
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej (1: 2: 10), po związaniu 
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (1: 1: 4), piasek użyty do wykonania gładzi powinien być 
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżane wodą. Obrzutkę grubości 
3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowej 1 : 1 .  
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej (1: 2: 10), po związaniu 
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (1: 1: 4), piasek użyty do wykonania gładzi powinien być 
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżane wodą. 

5.2 Tynk cienkowarstwowy 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić czy podłoże jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczeń. W 
razie potrzeby należy oczyścić ściany. Zgodnie z wymaganiami producenta masy podłoże należy zagruntować podkładem 
pod masy tynkarskie. Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy tynkowaniu w wysokich 
temperaturach podłoże powinno być intensywnie zwilżane przy pomocy węża gumowego. Narzuconą warstwę tynku 
wyrównuje się za pomocą łaty drewnianej lub aluminiowej. Wyrównanie przeprowadza się na przemian: w pionie z dołu do 
góry, w poziomie: z prawej na lewo. Po upływie 1-3 godzin od wyrównania tynk zaciera się pacą drewnianą, plastikową lub 
filcową. Podczas zacierania powierzchnię tynku zwilżać wodą. Aby uzyskać jednolity rysunek powierzchni należy nakładać 
masę w sposób ciągły. Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej taśmy, 
dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów. 
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Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5°-25°C, przy braku opadów atmosferycznych, silnego wiatru i dużego 
nasłonecznienia. 
 
5.3 Posadzka z płytek gres 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5°C. 
Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną 
min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy łub paskiem 
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

• oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

• przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6x6 m, o głębokości 1/3 -1/2 grubości podkładu; 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową 
należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą 
konsystencję. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. 
równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 
wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze 
spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°-
35°C, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą 
producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę 
klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i 
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna 
być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 
posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one 
zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej 
barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek 
należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw 
sztucznych. 

5.4 Okładzina z płytek ceramicznych 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. Ściany 
powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową. Płytki zostaną ułożone do wys. 1,60 
m. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być 
symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie 
rozpoczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą 
powierzchnię płytki warstwą gr. 1- 
1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z pvc w kolorze 

harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wy spoinować i po stwardnieniu zmyć. 

5.5 Montaż okien 
Obsadzanie okien w nie otynkowane ośnieża następuje po zakończeniu tynkowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz po zakończeniu innych prac tzw. mokrych wylewanie posadzek itp. 
Przed tynkowaniem ościeży, zewnętrzne płaszczyzny okien należy osłonić folią polietylenową. 
Obsadzanie okien można wykonać dwoma sposobami (w zależności od konstrukcji ściany) za pomocą śrub ościeżnicowych 
lub za pomocą kotew. 
Wiercenie otworów pod śruby lub mocowanie kotew montażowych do ościeżnicy należy wykonać przed włożeniem 
wyrobów w ościeża po uprzednim zdjęciu skrzydeł z ościeżnicy. Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było 
zagwarantowane swobodne przenoszenie sił na elementy budynku.  
Następnie okno zostaje ustalone dokładnie w pionie i poziomie za pomocą poziomicy oraz unieruchomione klinami 
drewnianymi. Przy oszklonych oknach należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie skrzydeł. Jeżeli okno jest ustawione 
prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Poleca się złącze śrubowe z 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do zamocowania 
kliny drewniane można ponownie używać. Zamocowanie śrubami ościeżnicowymi - okno można połączyć bezpośrednio z 
murem za pomocą specjalnych śrub ościeżnicowych przez otwór nawiercony w ościeżnicy. Ustawienie i zamocowanie okna 
odbywa się tak, jak przy mocowaniu kotwami. Szczególnie ważne jest, ażeby używać przedłużonych wierteł, 
wykluczających uszkodzenie ościeżnicy podczas wiercenia. Otwór w ramie okna musi odpowiadać średnicy śruby a śruby i 
wiertła dokładnie do siebie dopasowane. Długość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeżnicy. 
Średnicę śrub należy dopasować do średnicy kołków i ciężaru okna. Mur musi wytrzymać nacisk rozpierania. Śrubę wkręca 
się bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej końcówki. Dla uniknięcia wygięcia ościeżnicy przed ostatecznym 
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dokręceniem śrub zaleca się wprowadzić przekładkę drewnianą, którą po dokręceniu usuwa się. Zamocowane złączki 
musza pewnie przenosić działające siły, które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu 
zamocowań należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

- obciążenie własne: ciężar okna, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj otworu itp. 
- obciążenie ruchowe: napór wiatru, wielkość okna, wysokość itp. 
- obciążenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu itp 

Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do uszczelnienia szczeliny montażowej pianką montażowo 
- uszczelniającą. Przy jej wyborze należy uwzględnić szczególnie temperaturę przy jakiej będzie wykonywany montaż. W 
okresie zimowym należy bezwzględnie zastosować piankę przystosowaną do stosowania w niskich temperaturach. Należy 
również przestrzegać zaleceń producenta pianki. Po wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas można przystąpić do 
obróbki glifów zabezpieczając okna przed zabrudzeniem. 
 

5.6 Montaż drzwi zewnętrznych 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi  należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, 
poprzez: 

• ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 

wypoziomowania; 

• sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

• sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

 Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, 
w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Do mocowania drzwi stalowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy. 
Możliwe jest mocowanie ościeżnic drzwi stalowych za pomocą: 

• zakotwienia w konstrukcji budynku; 

• kołków rozporowych; 

• kołków łub gwoździ wstrzeliwanych, o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania 

 techniczne. 
Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego elementu oraz parciem 
wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość 
swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
 

5.7 Wykonanie ocieplenia 

 
5.7.1 Uwarunkowania ogólne. 
Nie prowadzić prac: 

• W temperaturze niższej niż 5oC oraz wyższej niż 25oC, 
• Na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej temperaturze, 
• Przy silnym wietrze, 
• W czasie i bezpośrednio po opadach deszczu, 
• Na podłożach o temperaturze niższej niż 5oC oraz wyższej niż 25oC, 
• Przy mniejszej lub większej wilgotności względnej powietrza niż zalecana przez producenta danego materiału, 
• Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonywanie powierzchni stanowiących odrębną całość 
w jednym etapie wykonawczym materiałem zamówionym jednorazowo i pochodzącym z jednej partii produkcyjnej. 

5.7.2 Prace przygotowawcze. 

Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontować rusztowania stojakowe 
lub wiszące, przy czym w przypadku rusztowań wiszących należy przymocować osłony ze styropianu tak, aby przy 
zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy. 

5.7.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawić i 
wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejanie próbek styropianu. 

5.7.4 Przyklejanie płyt styropianowych. 
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. 

Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie niższa od 5°C. 
Do przyklejenia płyt styropianowych należy stosować systemowe kleje i masy klejące. Masę klejącą należy nakładać na 
płycie styropianowej na obrzeżach, pasami o szerokości 3 - 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 
8 cm. 
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Pasma należy nadkładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty styropianowej 
należy nałożyć 10 - 12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach należy 
nałożyć odpowiednio mniej placków. Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezpośrednio przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, 
trzeba ją usunąć. 

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie płyt. W 
przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać i odcisnąć do powierzchni ściany. Płyty 
należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm 
należy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu 
większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami 
o długości około 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami 
styropianowymi oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu maską klejącą. Zużycie masy klejącej do 
przyklejania płyt styropianowych do podłoża z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi około 6 kg/m2, a do 
podłoża z fakturą grysowa około 8 kg/m2. 

5.7.4 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych. 
Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych zgodnie z zasadami 
określonymi w odpowiednich świadectwach ITB dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. 
Zewnętrzne części łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. 

5.7.5 Przyklejanie tkaniny zbrojącej. 
Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką” 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym w p. 2.5.3  Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można 
rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza ni niższej 5°C i nie wyższej niż 25 °C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 
godzin to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Do 
przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące systemowe. Masę klejącą należy nanosić na 
powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o gr. ok. 3 mm rozpoczynając od górny ściany pasami pionowymi o 
szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca rozwijając 
stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 
Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w maskę klejącą. Następnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny 
należy nanieść drugą warstwę klejącą o gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadkładaniu tej 
warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna 
wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowania, powinna 
być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 
poziomie. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na 
całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie 
bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być 
ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposób należy 
również wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na 
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych, 
należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające.  

5.7.6 Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich. 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub 
polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie niższych 
niż 5°C i nie wyższych niż 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. 
Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej z tkaniny polipropylenowej należy usunąć wystające włókna na 
stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut lampy. Do wykonania wypraw 
elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie systemowe. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić 
zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 

5.7.7 Wykonanie robót dekarskich 
 
Warunki techniczne wykonania rynien: 
a) wykonać je z blachy cynkowej 
b) przed przystąpieniem do montażu rynien należy: 

- mechaniczne lub chemiczne oczyścić zabrudzone powierzchnie 
- stosować szerokość zakładu lutowanych blach ≥ 10 mm ≤ 15 mm 
- nanieść topnik (płyn do lutowania) przy pomocy pędzelka obficie na całe 

               powierzchnie, które mają być połączone, 
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- zakłady wykonywać w kierunku spływu wody, 
c) denka rynien dopasowane do przekroju rynny i połączone z nią obustronnym lutowaniem, 
d) na każdym załamaniu, rynny opierać na uchwycie rynnowym a naroża o kącie < 120º -usztywnić trójkątnym kawałkiem 

blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego. Na uchwyty stosować płaskownik o przekroju dobranym do pochylenia 
połaci dachowej oraz przekroju rynny. Odległość między uchwytami 50÷70cm, 

e) wykształcić spadki rynien min. 0.5%, 
f) rynny dylatować, maksymalna długość rynny ( między rurami spustowymi ) – 20m, 
g) połączenie wpustu rynnowego z rynną – specjalnymi kształtkami rynnowymi –obustronnie oblutować, 
 
Warunki techniczne wykonania rur spustowych: 

a) wykonać je z blachy cynkowej 
b)  Łączenia pionowe i poziome wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, złącza pionowe mają postać zakładu szerokości - 

20mm, poziome – 30mm z obustronnym oblutowaniem na całej długości. Pionowe złącza powinny być dostępne i 
zwrócone na zewnątrz. 

c) Rury spustowe mocować do ściany uchwytami w rozstawie max. – 3m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami 
omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocować w sposób trwały do muru. Nad uchwytami przylutować obrączki o 
szerokości 3÷4cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się. 

d) Rurę spustową mocować w odstępach co 2-3 m pod kielichem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00. 

6.1. Badanie użytych materiałów 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich 
norm materiałowych. 

6.2. Kontrola jakości Robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzeniu jakości robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie 
wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST, 
• związanie tynku z podłożem, 
• grubość tynku, 
• sprawdzenie poprawności układania płytek 
• sprawdzenie poprawności przyklejenia listew podłogowych 
• sprawdzenie poprawności ewentualnego wykonania podkładu, 
• sprawdzenie poprawności wykonania warstwy wierzchniej posadzki , 
• sposób nałożenia kleju przy układaniu płytek ceramicznych 
• sprawdzenie szerokości fugi 
• sprawdzenie czy odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego i poziomego nie jest większa niż 2 mm/m 
• wymiary okien : 
- zewnętrzne ościeżnicy wg dokumentacji technicznej, z tolerancją±3 mm 
- różnica długości przekątnych ościeżnicy o wymiarach do 1 m - 1 mm, powyżej 1 m do 2 m -2mm 
• okna powinny posiadać zaświadczenia o jakości i świadectwa wystawione przez producenta, oraz atesty ITB i PZH; 
• sprawdzenie wymiarów dla drzwi zewnętrznych - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN- 78/M-02139 
• sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego - na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być 

zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, 
skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 

• skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm; 
• sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy 

względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 
• sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współo- siowość zawiasów - 

dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
• sprawdzanie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się 

otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem 
• prawidłowego działania części ruchomych; 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 
8.2. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, pomiarów i 

inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także 

odpowiednimi normami i przepisami. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
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SST-08 – STACJE UZDATNIANIA WODY ROBOTY TECHNOLOGICZNE SUW BRZEZIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych stacji uzdatniania wody w Brzeziu 
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiOR  - jak w ST-00 „Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych  SSTWiOR       

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu stacji uzdatniania wody 

  w Brzeziu 

- demontaż odżelaziaczy ø 1000 szt 4 
- demontaż hydroforów  2500 dm3  szt 3 
- demontaż rurociągów i armatury  

• Montaż kompletnej technologii stacji uzdatniania 
- technologia stacji uzdatniania 
- ogrzewanie 
- wentylacja 
- instalacja wodociągowa 
- kanalizacja 

• Montaż zbiorników wody uzdatnionej szt 2 
• Montaż rurociągów miedzyobiektowych 
• Wymiana pompy głębinowej w istniejącej studni SW1 wraz z rurociągiem tłocznym 

• Wymianę istniejącej obudowy studni głębinowej wykonanej z kręgów żelbetowych na obudowę z 
tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą, którą należy wynieść nad poziom terenu.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt.  l .5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2. MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
- zestaw areacji Io 

   Proces napowietrzania wody surowej przebiegał będzie w aeratorze ciśnieniowym stalowym ocynkowanym ø 600 
mm, h=2,35 m ze złożem dynamicznym .  
 
Zestaw aeracji powinien posiadać atest PZH.  
 
- zestaw filtracji odżelazianie 
 Przyjmuje się, że proces filtracji Io realizowany będzie w oparciu o filtry pospieszne ciśnieniowe ze złożem 
chalcedonitowym o następującej charakterystyce: 

- średnica nominalna DN - 800 mm 
- drenaż - płytowy, 
- ciśnienie robocze - 0,6 MPa 
- ilość - 2 szt. 

. 
Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

∗ Filtra ciśnieniowego  Dn=800 mm, 
∗ Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G ¾”,  
∗ Złoża filtracyjnego 
∗ 6 przepustnic z napędami elektrycznymi  
∗ Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej  
∗ Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami  
∗ Niezbędnych przewodów elastycznych 
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∗ Spustu 
 
 
Wypełnienie filtrów stanowić będzie złoże chalcedonitowe i żwirowe, o następującej charakterystyce: 

- dolna warstwa podtrzymująca żwir o uziarnieniu d 8 ÷16 mm i wys. 0,20 m  
- środkowa warstwa podtrzymująca żwir o uziarnieniu d 4÷8 mm i wysokości 0,15 m 
- górna warstwa podtrzymująca żwir o uziarnieniu d 2 – 4 mm i wysokości 0,15 m 
- warstwa filtracyjna chalcedonitowa o uziarnieniu d 0,8 ÷ 2,0  mm i wysokości 1,2 m 
 

- zestaw areacji IIo 

   Proces napowietrzania wody surowej przebiegał będzie w aeratorze ciśnieniowym stalowym ocynkowanym ø 600 
mm, h=2,35 m ze złożem dynamicznym .  
 

Zestaw aeracji powinien posiadać atest PZH. 
 

- zestaw filtracji odmanganianie 
 Przyjmuje się, że proces filtracji IIo realizowany będzie w oparciu o filtry pospieszne ciśnieniowe ze złożem 
chalcedonitowym o następującej charakterystyce: 

- średnica nominalna DN - 800 mm 
- drenaż - płytowy, 
- ciśnienie robocze - 0,6 MPa 
- ilość - 2 szt. 

. 
Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

∗ Filtra ciśnieniowego  Dn=800 mm, 
∗ Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G ¾”,  
∗ Złoża filtracyjnego 
∗ 6 przepustnic z napędami elektrycznymi  
∗ Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej  
∗ Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami  
∗ Niezbędnych przewodów elastycznych 
∗ Spustu 

 
Wypełnienie filtrów stanowić będzie złoże mieszane o następującej charakterystyce: 

- dolna warstwa podtrzymująca żwir o uziarnieniu d 8 ÷16 mm i wys. 0,20 m  
- środkowa warstwa podtrzymująca żwir o uziarnieniu d 4÷8 mm i wysokości 0,15 m 
- górna warstwa podtrzymująca żwir o uziarnieniu d 2 – 4 mm i wysokości 0,15 m 
- warstwa filtracyjna DEFEMAN, o uziarnieniu d 0,8 ÷ 3,0 mm i wysokości 0,7 m 
- warstwa filtracyjna chalcedonit, o uziarnieniu d 0,8 ÷ 2,0 mm i wysokości 0,4 m 
 

 
Technologia montażu zestawów technologicznych 

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego realizowana będzie w 
warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów 
spinających wraz z próbą szczelności odbywa się przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne 
urządzenie po pomyślnym przejściu prób.  

Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
100881.  

Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie 
instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: 
dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów 
spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk 
parametrów spawania 
 
- Zestaw regeneracja filtrów 
 

Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny. 
 

W oparciu o powyższe przyjmuje się dmuchawę o następującej charakterystyce: 
 - wydajność max  : 36 m3/h 
 - spręż    : 550 mbar 
 - przyłącze   : G2” 
 - obroty   : n = 2850 min-1 
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 - moc    : 3,0 kW 
 - ilość     : 1 szt. 
Wyposażenie dodatkowe: 
 - filtr na króćcu ssawnym  
 - zawór przeciążeniowy na króćcu tłocznym.  
 - zawór zwrotny 
 
ad 2) Faza płukania wodnego przy odwrotnym kierunku przepływu wody przez filtr, 
         w stosunku do procesu filtracji realizowana będzie wodą uzdatnioną pochodzącą ze zbiorników retencyjnych wody. 
Parametry procesu płukania wodnego 

- powierzchnia filtra II0  - 0,50 m2 
- intensywność płukania  - 16 dm3/s x m2 
- czas płukania  - ok. 6 min. 

 
Określenie ilości wody płucznej 
Qwp = F x Ip x t = 0,50 x 16 x 3,6 = 28,8 m3/ h 
Ilość wody kierowana do procesu płukania kontrolowana będzie za pośrednictwem wodomierza o następującej 
charakterystyce: 

- średnica nominalna - DN80 
- nominalny strumień objętości - 40 m3/h 

 
Woda kierowana do procesu płukania pochodziła będzie z kolektora ssawnego wody uzdatnionej, za pośrednictwem pompy 
płucznej o następującej charakterystyce: 

- wydajność w punkcie pracy - 29 – 33 m3/h 
- wysokość podnoszenia - 15 m H2O 
- moc - 2,2 kW 

 
    Zestaw pompy płucznej składa się z następujących elementów: 

∗ Pompy; Q=29 - 33 m3/h , H=15 mH2O , P=2,2kW 
∗ Kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej 
∗ Kolektora tłocznego ze stali kwasoodpornej 
∗ Armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu 

 
Zestaw pompy płucnej powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 
 
 
- Pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp II stopnia 
 
Przyjmuje się zestaw hydroforowy o podstawowych parametrach hydraulicznych, tj.: 

- wydajność maksymalna - 25 m3/h  
- wysokość podnoszenia - 50 ÷ 60 m H2O 
- ilość pomp - 4 szt. + rezerwowa 
 

W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 
- wielostopniowe pompy pionowe, 
- szafa sterownicza zawierająca kompletny osprzęt elektryczny i układ sterująco – zabezpieczający, 
- kolektor tłoczny i ssawny z rur ze stali k.o., 
- armatura odcinająca na ssaniu każdej pompy i odcinająco – zwrotna na tłoczeniu,  
- kompensatory gumowe, 
- membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci, 
- konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej wsparta na wibroizolatorach, 
- manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 

 
-  Dozownik podchlorynu sodu: 
 
Charakterystyka urządzeń: 
Pompa dozująca: 

- wydajność - 5,0 dm3/h 
- ciśnienie - 8 bar 
- moc - 30 W, 230V 

 
Zbiornik zasobowy: 

- pojemność - 100 dm3 
- wykonanie  - PE 
- wyposażenie dodatkowe - mieszadło ręczne, zestaw ssący miękki, czujnik poziomu. 



 

 

 

43 
 

 
- Wodomierze 
 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjęto 
wodomierze i przepływomierz z nadajnikiem impulsów: 

- woda surowa - przepływomierz elektromagnetyczny  Qn = 10m3/h 
- woda uzdatniona na sieć - przepływomierz elektromagnetyczny  Qn = 25 m3/h 
- woda płuczna:      MWN 65 NO 

 
-  Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji  

W jej skład wchodzą: 
- filtr powietrza 
- filtro-reduktor 
- filtr mgły olejowej 
- zawór dławiąco-zwrotny 
- zawór elektromagnetyczny 
- zawór odcinający 
- reduktor  
- manometry 
- rotametr  
- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieścić są w przeszklonej szafie. 
 
-  Osuszacz powietrza 
 

W budynku SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia się urządzeń i rurociągów zainstalować należy osuszacze 
powietrza o następującej charakterystyce: 
Moc osuszania   : 28 litrów /24 h przy (32ºC-80%RH) 
Zasilanie    : 230 V / 50Hz 
Pobierana moc   : 520 W/h 
Maksymalny pobór mocy  : 0,62 kW 
Zakres pracy temperatur  : 2 ºC ÷ 35 ºC  
Wymiary    : 310x720x450 mm 
Ciężar     : 27 kg 
Wyposażenie dodatkowe  :elektroniczny system kontroli z możliwością programowania żądanej 

wilgotności powietrza w zakresie od 30 ÷ 90 % RH, elastyczny przewód do 
stałego usuwania kondensatu. 

Ilość     : 2 szt. 
 

Ponadto w pomieszczeniu technologicznym do okresowego ogrzewania hali technologicznej należy zainstalować 3 
grzejniki elektryczne o maksymalnej mocy 2,0 kW.  
 

-  Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem ICSW 
 
 Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów elektrycznych 
Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym. Zawierać 
powinna w sobie zasilanie i sterowanie: 
- pompami głębinowymi,  
- pompą płuczną, 
- dmuchawą,  
- elektrozaworami napędów przepustnic filtrów  
Znajdować się w niej powinny również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla 
zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak: 
- analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników pomp 

głębinowych),  
- sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy poziomu wody),  
- wodomierzy  
- przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach napędów pneumatycznych) 
 
Na drzwiach rozdzielni zamontować  kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 7”), dzięki któremu można obserwować 
parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować pracą całej Stacji z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu 
sprężarkowego, które posiadają własne sterowniki.  
Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczyć kompaktowymi wyłącznikami silnikowymi. Włączanie/wyłączanie odpowiednich 
urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla 
silników) lub poprzez panel HMI (napędy przepustnic filtrów).  
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Sterownik mikroprocesorowy. 
Programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą urządzeń stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody.  
Mikroprocesorowy sterownik typu ICSW ma budowę modułową pozwalającą na dowolne konfigurowanie oraz rozbudowę o 
dodatkowe moduły wejść/wyjść analogowych i binarnych.  
Podstawowe dane techniczne sterownika: 
- Zasilanie: 15..30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem akumulatorowym) 
- Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485 
- Parametry transmisji: protokół MODBUS RTU (slave, 8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit stopu, maksymalna 

prędkość transmisji 115200bps) 
- Temperatura pracy: -5...+75 °C 
- Wilgotność:   5...95 % 
 
Sterownik wersji rozszerzonej powinien umożliwiać: 
− Dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz system stron internetowych pozwalający na 

przegląd bieżących danych procesowych, nastaw, komunikatów alarmowych bieżących i historycznych 
− Zdalną zmianę nastaw poprzez system stron internetowych 
− gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach 
− wymianę oprogramowania poprzez łącze ethernetowe 
− zdalną wymianę oprogramowania (w przypadku podłączenia do Internetu lub sieci GPRS/EDGE/UMTS) 
− obsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ GPRS/EDGE/UMTS)  

z wykorzystaniem protokołów internetowyc 
 

Zasada działania sterownika.  
 

Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające określone urządzenia na podstawie 
sygnałów otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w każdym zbiorniku retencyjnym), przepływomierzy, prądowych 
przetworników ciśnienia i prądu oraz programu wewnętrznego jak i wewnętrznego programowalnego zegara 
wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania.  
 
Podstawowe funkcje. 
Sterownik ICSW na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych  
z przetworników zewnętrznych (pomiar: ciśnienia, poziomu wody, przepływu) realizuje rozmaite zadania:  
- włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym; 
- podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające powietrze do filtrów; 
- zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obniży się 

poniżej określonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego wodomierzem przy pompie płucznej;  
- blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię; 
- steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym  przy filtrach; 
- umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej możliwości włączenia urządzeń; 
- umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel HMI) 
- umożliwia nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu stałego łącza kablowego 

(lokalne stanowisko operatorskie) lub łącza internetowego (zdalne stanowisko operatorskie) 
- opcjonalnie umożliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS). 
 
Sterowanie pracą stacji. 
 
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać będzie mikroprocesorowy 
sterownik ICSW zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej 
ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces 
płukania ze wskazaniem na okres nocny. 
Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyrównawczym. 
Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny specjalizowany sterownik mikroprocesorowy IC2008 znajdujący się w 
wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujący  ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym 
poziomie. 
 
Praca stacji w trybie uzdatniania wody. 

Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. 
Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego. 
 Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody surowej.  
Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez sekcję I (sekcję gospodarczą) Zestawu 
Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony 
przed suchobiegiem sygnalizatorem pływakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.  
 
Praca w trybie płukania. 
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Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania  
i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej wodomierzem za pompami głębinowymi 
na wejściu do Stacji. W początkowej fazie napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej 
kolejności układ przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie odpowiednich 
przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą 
przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika 
stabilizując złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1  
i przechodzi do płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu płukania filtrów 
następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania. 
 
-  Monitoring i wizualizacja 

 
Opis projektowy systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń SUW  
 
Aby umożliwić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, projektuje  się wykonanie systemu 
umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń  pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do 
parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji).W celu prowadzenia zdalnego nadzoru 
pracy urządzeń inwestor/użytkownik winien zapewnić łącze internetowe w budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub 
radiowe o przepustowość co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym statycznym adresem IP)  do przesyłu danych na 
odległość (np. do siedziby użytkownika).  
System Wizualizacji powinien pozwalać na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, zmianę udostępnionych nastaw, 
rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów. 
System zainstalować na lokalnym serwerze, a całość udostępnić na lokalnym lub zdalnym (w przypadku zapewnienia przez 
inwestora łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości) stanowisku operatorskim wyposażonym jedynie w 
przeglądarkę internetową. System  przygotować do zdalnego dostępu poprzez komputer z przeglądarką internetową oraz 
monitorem (poprzez sieć eternetową lub internetową), bez konieczności jego powtórnej konfiguracji, co pozwoli na łatwą 
jego rozbudowę w przyszłości. System  również przygotować do współpracy z różnymi technologiami przesyłu danych w 
protokole TCP/IP (EDGE/UMTS/HSDPA, sieci WLAN - bezprzewodowe, sieci LAN-kablowe, CDMA, WiMax itp.), co w 
przyszłości umożliwi użytkownikowi swobodny wybór odpowiedniego kanału transmisji danych dla połączeń zdalnych. 
Udostępnione dane z poszczególnych urządzeń będą przeglądane w interfejsie przygotowane w przejrzysty sposób, 
ułatwiający szybki dostęp do nich (np. poprzez zblokowanie ich w zakładkach). 
Projektowany  system wizualizacji firmy nie może wymagać licencji, co jest istotne dla użytkownika w przypadku 
rozbudowy w przyszłości systemu związanej np. z przyłączeniem do niego następnych urządzeń lub wpięcia dodatkowych 
sygnałów. 
 
Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe: 
- Poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku) 
- ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (czujnik ciśnienia) 
- stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie (stany wyjść sterownika) 
- przepływ wody przez wodomierz główny (za zestawem hydroforowm, wydajność chwilowa), z rejestracją 

miesięcznych wartości minimalnych, maksymalnych i średnich) 
- przepływ wody na wodomierzu wody surowej (wydajność chwilowa) oraz objętość wody, która przepłynęła przez 

wodomierz od początku 
- stan pracy filtra (praca/ płukanie) 
- praca zestawu hydroforowego 
- awaria pompy głębinowej (sygnał z szafy technologicznej) 
- awaria dmuchawy 
- awaria pompy płucznej 
- awaria niskie ciśnienie powietrza 
- stop SUW 
- awaria stacji uzdatniania wody 
- awaria zasilania 
- awaria przetworników 
- dla zestawu hydroforowego również: 

o stan pracy pomp (0-praca-ręka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziałanie zabezpieczeń) 
o ciśnienie za zestawem hydroforowym 
o częstotliwość na wyjściu przetwornicy  
o awaria zestawu hydroforowego 

 
Schemat wizualizacyjny stacji powinien zawierać graficzne odwzorowanie następujących obiektów: 
- Pompy głębinowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanów alarmowych) 
- Zestawu aeracji  – identyfikacja przepływu wody 
- Zestawów filtracyjnych  – identyfikacja stanów wysterowania przepustnic (z wyjść sterownika), stanu pracy filtra oraz 

przepływów w rurociągach technologicznych 
- Zestawu płucznego (graficzna identyfikacja stanów pracy pomp oraz stanów awaryjnych) 
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- Zestawu dmuchawy – stan pracy 
- Wodomierzy – (wyświetlanie zmierzonych przepływów chwilowych, zliczanie objętości wody przepływającej) 
- Zestawu chloratora - praca 
- Zbiorników retencyjnych  - graficzne przedstawienie poziomu i objętości wody 
- Zestawu hydroforowego – praca pomp, stany awaryjne pomp, ciśnienie za zestawem, częstotliwość przetwornicy, 

awaria zbiorcza zestawu hydroforowego 
- Wszystkich rurociągów technologicznych, z identyfikacją przepływów poprzez animację wskazującą na kierunek 

przepływu. Rurociągi wody surowej, uzdatnionej, popłuczyn, powietrza powinny być przy tym oznaczone różnymi 
kolorami. 

 
Dodatkowo system  powinien umożliwiać: 
- Archiwizację oraz odczyt dobowych objętości rejestrowanych przez wodomierz wody surowej (produkcja wody) 
- Archiwizację oraz odczyt dobowych objętości rejestrowanych przez wodomierz wody czystej (dostawa wody czystej 

do sieci), wraz z wartościami maksymalnymi (maksymalny godzinowy oraz maksymalny dobowy przepływ) 
 
Dane techniczne systemu wizualizacji i nadzoru:  
- System powinien być zainstalowany na serwerze znajdującym się w obrębie istniejącego budynku SUW w miejscu, 

które nie jest narażone na działanie wilgoci (w uzasadnionych przypadkach może być również zamontowany w 
rozdzielni technologicznej stacji)  

- Zapewnieniać możliwości komunikacji serwera z układem sterowania dla technologii uzdatniania wody poprzez 
protokół TCP/IP i sieć eternetową. (poprzez port RJ-45 10/100 BaseT  
z protokołem http poprzez kabel połączeniowy – skrętka skrolowana RJ45 CAT5e UTP), długość maksymalna 100m  

- Wyświetlanie wizualizacji i danych będzie możliwe w przeglądarce internetowej zgodnej ze standardem W3C 
(preferowana Mozilla Firefox v3.5 lub wyższa) 

- System będzie umożliwiał podłączenie do niego do 2 innych stacji operatorskich wyposażonych jedynie w 
przeglądarkę internetową (rodzaj, jak wyżej) poprzez dowolne zdalne połączenia wykorzystujące protokół TCP/IP, bez 
konieczności jego rekonfiguracji. 

- System będzie wykorzystywał łatwo skalowalną grafikę wektorową umożliwiającą dostosowanie go do monitorów o 
różnej rozdzielczości 

- System wizualizacji będzie zainstalowany na serwerze wyposażonym w system operacyjny oparty na licencji otwartej 
(bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat – np. Linux) 

- Powinna istnieć możliwość wpięcia do systemu dodatkowych urządzeń z własnym serwerem WWW (np. kamer 
sieciowych do kontroli dostępu) w celu umożliwienia jego przyszłej łatwej rozbudowy. 

- Dostęp do systemu będzie chroniony poprzez hasła z odpowiednimi poziomami dostępu, przy czym dostęp do istotnych 
nastaw powinien być możliwy tylko na lokalnej stacji operatorskiej. 

- Wszystkie dane procesowe oprócz umieszczenia ich w oknie z graficzną wizualizacją procesu technologicznego będą 
również umieszczone w zakładkach grupujących wspólne cechy (np. dotyczące pomp głębinowych, procesu 
technologicznego, zestawu hydroforowego itp.) 

Urządzenie końcowe (modem internetowy z publicznym statycznym adresem IP) powinien być umieszczony w pobliżu 
serwera SyDiaView (Moduł diagnostyczny). 
 
Wraz z systemem  zapewnić dostawę i instalację następujących urządzeń: 
Serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co najmniej: 

-  
1 Procesor Pentium Dual Core G6950 
2 Pamięć RAM  2GB DDR3 
3 Dysk twardy 160GB 
4 Karta graficzna  Intel HD 
5 Napęd DVD  
6 Zasilacz UPS – układ zasilania awaryjnego 
7 Monitor Przekątna:  24" 

Rozdzielczość: 1900 x 1200 
8 Dodatkowe wyposażenie Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzepięciowa 
9 Oprogramowanie może być system nielicencjonowany np. Linux 

 

- Instalacja wod - kan 

a) Pomieszczenie technologiczne stacji. 

Odprowadzenie wód spustowych z płukania filtrów oraz odpływy z kratek ściekowych odprowadzających ewentualne 

przecieki z nieszczelności; rurociągi PVC śr. 0,15 i śr. 0,2 - do istniejącej kanalizacji 
 
- Wymiana rurociągów tłocznych o istniejących studni głębinowych do budynku SUW 
rurociągi wykonać z następujących materiałów: 
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- Rurociąg z rur PE RC 160x9,5 

- zasuwy Dn 150 kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem. 

 

- Wymiana pomp głębinowych 

 
- pompy głębinowe o wydajności 10m3/h i wysokości podnoszenia 25 m H2O  
- rurę pompową wykonać ze stali nierdzewnej o średnicy DN65 o połączeniach poprzez szybkozłącze BBT. 

 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

5.2.1 Roboty technologiczne 

- Układ   technologiczny   uzdatniania   wody   wykonać   zgodnie   z   dokumentacją 

projektową 

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zamiennych , pod warunkiem 

spełnienia ich równoważności w stosunku do urządzeń przyjętych w dokumentacji 

technicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności tych 

urządzeń. Udowodnienie równoważności urządzeń spoczywa na oferencie. W celu 

dokonania oceny technicznej urządzeń zamiennych Zamawiający może skorzystać 

z opinii ekspertów. 

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii 

SUW   muszą  być   udokumentowane   obliczeniami,   szczegółowymi   rysunkami 

technicznymi, atestami, aprobatami, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. 

Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
100881.  

Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie 
instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: 
dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów 
spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk 
parametrów spawania. 

- Wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego lub 
za pomocą automatu sterowanego numerycznie, odpowiednia jakość spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem 
parametrów spawania 
- Wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką trwałość urządzenia 
- Wszystkie połączenia spawane wykonywane są przez certyfikowany personel z europejskimi uprawnieniami do spawania 
stali odpornych na korozję 
- Wszystkie połączenia spawane kontrolowane są przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami do kontroli wizualnej 
zgodnymi z europejską normą PN-EN 473 poświadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w 
Gliwicach 
- Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej na korozję gwarantuje wysoką trwałość konstrukcji w warunkach pracy Stacji 
Uzdatniania Wody. Jakość stali odpornej na korozję potwierdzona atestami materiałowymi 3.1.B 
- Wszystkie elementy rurociągów poddawane są próbie ciśnieniowej przekraczającej 2,5 krotność ciśnienia w punkcie pracy 
- Rozwiązania konstrukcyjne spełniają obowiązujące przepisy BHP oraz dyrektywy Unii Europejskiej, gwarantują wysoki 
poziom bezpieczeństwa eksploatacji 
- Inwestycja wykonana zostanie w całości za pomocą własnego personelu o dużym doświadczeniu w wykonywaniu Stacji 
Uzdatniania Wody 



 

 

 

48 
 

- Wszystkie połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy pomocy spoiny 
doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią 
łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację, co zmniejszy ryzyko 
wystąpienia korozji naprężeniowej.  

- Montaż armatury i osprzętu instalacji wod – kan ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 

- Wszystkie    instalacje    należy    poddać    próbie    szczelności    oraz    dokładnie 

odpowietrzyć. Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

- Poziome   odcinki   muszą   być   wykonane   ze   spadkami   zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

- Armaturę  i  osprzęt  należy  umieszczać w  miejscach widocznych  oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
-  Rurociągi od pomp głębinowych do budynku stacji należy układać w przygotowanych wykopach  
   wąskoprzestrzennych o ścianach  pionowych, obudowanych szalunkami z wyprasek stalowych.  

Rurociągi przewodowe należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm.  

Po zmontowaniu rurociąg należy poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PNB-10725: 1997. 

Rurociągi po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności należy zainwentaryzować geodezyjnie. 

Po wykonaniu powyższych czynności wodociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00. 

6.1. Badanie użytych materiałów 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich 
norm materiałowych. 

6.2. Kontrola jakości Robót 

 a) sprawdzenie zgodności wykonania sieci wodociągowych z Dokumentacją Projektową, ST  
      i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 b) sprawdzenie szczelności układów technologicznych, 
 c) sprawdzenie jakości wykonania, 
 d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

Materiały i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta, wszelkie niezbędne dopuszczenia do 
kontaktu z wodą pitną oraz uzyskać przed wbudowaniem akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika 
Budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 
8.2. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, pomiarów i 

inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
Płatności za wykonanie robót sieci wodociągowych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy 
stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-00.   
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ST-09 – WIERCENIE STUDNI GŁĘBINOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem odwiertu studni głębinowej w Brzeziu 
    
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
- jak w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
odwiertu studni głębinowej dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody  w Brzeziu. 

• Wiercenie studni rurami 508mm – głębokość 20m 
• Wiercenie studni rurami 457mm – głębokość 55m 
• Zabudowa studni 

- Rura podfiltrowa PCV 225 mm       -   2 m 
- Filtr szczelinowy PCV 225 mm   - 14 m 
- Rura nadfiltrowa PCV 315/225 mm  - 39 m 
- czujnik poziomu wody    - 1 szt 
- Pompa głębinowa Q=10m3/h , H=25mH2O - 1 szt 
- Obudowa studni typu Lange   - 1 kpl 
 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt.  l .5.           

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
       
 Zostały  określone w „Projekcie robót geologicznych wykonania otworu Nr2 na terenie ujęcia wody podziemnej w 
miejscowości Brzezie" 
     
2. MATERIAŁY  
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00  
 
2.2 Źródła uzyskania materiałów  
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Materiały powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998r. Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna posiadać 
w/w. dokumenty, określającej jednoznacznie jej cechy. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
  Roboty należy w oparciu: 
- projekt prac geologicznych 
- projekt zagospodarowania ujęcia 
- zasady określone w ustawie – Prawo Geologiczne i Górnicze, 
- wymagania określone w umowie  
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę jakości realizowanych prac będą prowadzili: 
- nadzór hydrologiczny ( uprawniony geolog), 
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- nadzór inwestorski ( inspektor nadzoru) 
Nadzór hydrologiczny będzie czuwał nad zgodnością realizacji prac z zatwierdzonym projektem prac geologicznych, zaś 
wszelkie odstępstwa uzasadnione warunkami robót przedstawiał do akceptacji inspektorowi nadzoru.       
 
6.1 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub w przypadku ich braku na podstawie 
wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorom częściowym lub końcowym. Odbiór końcowy stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z 
zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami , a uzyskane efekty realizują założenia projektowe. Odbiór 
częściowy dotyczy: 
- głębokości otworu przed zafiltrowaniem, 
- filtra dostarczonego na budowę, 
- próbnego pompowania, 
- obudowy z wyłączeniem urządzenia do poboru wody. 
Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji przedmiotu zamówienia 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest stawka ryczałtowa skalkulowana w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  
 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 Obowiązujące normy, 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 
3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
5. PN-86/B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
6. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
8. PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia, 
9. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i pospółka. Katalog   

Typowych   Konstrukcji   Podatnych   i   Półsztywnych   Nawierzchni   Ulic -INDIM 
Warszawa 1997r. 

10. BN-84/6774/02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni drogowych 
11. PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
12. PN-S-02205 Drogi samochodowe - roboty ziemne 
13. PN-80/6775-03 Prefabrykaty   budowlane   z betonu. Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, parkingów i 

torowisk. 
14. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
15. PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i 

badania. 
16. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
17. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
18. PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
19. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
20. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
21. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 
22. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
23. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
24. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
25. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 
26. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 

0,63 MPa. 
27. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
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28. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
29. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
30. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
31. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
32. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
33. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 
34. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 100. Wymagania techniczne. 
35. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
36. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 
37. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
38. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 
39. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
40. BN-75/5220-02          Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania 
41. BN-74/6366-03          Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 
42. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
43. PN-86/E-05003/01 Instalacje odgromowe 
44. PN-92/E-05009 Instalacje wyrównawcze i przeciwporażeniowe 
45. PN-e-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa 
 
2. Inne dokumenty  
2.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z  późn. zm.). 
2.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  -  Polska  Korporacja 
            Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r.  
2.3  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom  II 

           Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2.4  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

           higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
2.5  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 - listopada 2002 roku r. - w sprawie 

              wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203 poz. 1718. 
2.6  Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.   
            Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
2.7  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -tom V Instalacje  

           elektryczne. 
 


