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I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s¹  wymagania  dotycz¹ce   wykonania  i

odbioru  robót  70  sztuk  przydomowych  oczyszczalni  �cieków na  terenie  Gminy Modliborzyce.

Oczyszczalnie  zostan¹  wykonane  na  dziaùkach  budowlanych  zgodnie  z  projektem budowlanym

opracowanym przez Biuro Projektowe �Skala� we Wùodawie.

II. Charakterystyka przedmiotu opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  przydomowych  oczyszczalni  �cieków,

pracuj¹cych na bazie napowietrzanego osadu czynnego. 

Wielko�ci  poszczególnych  elementów  zostaùy  dobrane  w  zale¿no�ci  od  liczby  RLM

u¿ytkuj¹cych dany obiekt i zostaùo przedstawione w projekcie budowlanym. 

III. Przeznaczenie ukoñczonych robót budowlanych

     Przyzagrodowe  oczyszczalnie  �cieków  bêd¹  odbieraùy  i  oczyszczaùy  �cieki  bytowe  z

gospodarstw indywidualnych na terenie gminy Modliborzyce do warunków zezwalaj¹cych na ich

wprowadzenie do ziemi.
        Budowa przyzagrodowych oczyszczalni �cieków, pozwoli na wyeliminowanie zbiorników

bezodpùywowych typu szambo,  a  tym samym wyeliminuje ich negatywy wpùyw na  �rodowisko

wodne i przyrodnicze.
W  zwi¹zku  z  tym  podjêta  decyzja  o  budowie  wùasnych  przyzagrodowych  oczyszczalni

�cieków, jest dziaùaniem sùusznym i uzasadnionym

1. Wstêp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót s¹ wymagania

dotycz¹ce opracowania dokumentacji technicznej 70 sztuk przydomowych oczyszczalni �cieków na

terenie gminy Modliborzyce.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych programem

Niniejsza  dokumentacja  dotyczy  caùo�ci  robót  niezbêdnych  do  wykonania,  objêtych

dokumentacj¹ techniczn¹ a dotycz¹cych zadania budowlanego okre�lonego w pkt. 1.1.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz¹cych, robót tymczasowych

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  Wykonawca  zobowi¹zany  jest  do  przedstawienia
niezbêdnych uzgodnieñ u¿ytkownikom. Nale¿y równie¿  uzgodniã  okresowe zajêcie i zamkniêcie
dojazdów do posesji o ile jest taka konieczno�ã i ewentualnie je zabezpieczyã.
W trakcie realizacji zamówienia wyst¹pi¹ nastêpuj¹ce prace towarzysz¹ce i roboty tymczasowe:
-  rozbiórka  i  naprawa  ogrodzeñ  do  miejsca  zlokalizowania  oczyszczalni,  tras  ruroci¹gów

doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych �cieki z oczyszczalni oraz pól rozs¹czaj¹cych.
- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.
- rozebranie i usuniêcie obiektów maùej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektów

planowanej przydomowej oczyszczalni �cieków.

1.5. Informacja o terenie budowy

Przydomowe oczyszczalnie �cieków zostaùy zlokalizowane na dziaùkach zainteresowanych

wùa�cicieli posesji. Lokalizacja POÚ zapewnia zachowanie wymaganych odlegùo�ci od elementów

zagospodarowania terenu.
Inwestycja lokalizowana bêdzie na terenie dziaùek budowlanych, na których znajduj¹  siê

obiekty kubaturowe (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie). 



Instalacja  POÚ  wykonywana  bêdzie  w  bezpo�rednim  s¹siedztwie  dróg  oraz  terenów

wykorzystywanych rolniczo. 
Ze  wzglêdu  na  istniej¹ce  uzbrojenie  terenu  nieuniknione  jest  prowadzenie  robót  w

bezpo�rednim s¹siedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych,

sieci telekomunikacyjnych, sieci wodoci¹gowych, gazowych oraz rowów melioracyjnych. 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiaj¹cy przekazuje Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre�lonym w
umowie o wykonanie robót.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê  robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia
u¿yte do robót od daty rozpoczêcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakoñczenia.

Wykonawca bêdzie utrzymywaù wykonane obiekty do czasu koñcowego odbioru.
Utrzymanie  powinno by  prowadzone w taki  sposób,  aby obiekty lub  ich  elementy byùy

sprawne przez caùy czas do momentu odbioru koñcowego.

1.7. Zabezpieczenie osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowi¹zuj¹cych  przepisów  oraz

powinien zapewniã ochronê wùasno�ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowi¹zany do szczegóùowego oznaczenia instalacji i urz¹dzeñ , zabezpieczenia
ich  przed  uszkodzeniem,  a  tak¿e  do  natychmiastowego  powiadomienia  wùa�ciciela  instalacji  i
urz¹dzeñ, je¿eli zostan¹ przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  szkody w instalacjach  i  urz¹dzeniach  naziemnych i
podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  (w  projekcie)  lub  wskazanych  przez
wùa�ciciela, spowodowane w trakcie realizacji robót.

1.8. Ogólne wymagania dotycz¹ce projektu i wykonywanych robót budowlanych

Na  etapie  robót  budowlanych,  na  Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koñcowego robót. Uszkodzone b¹dê

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 

Przed  przyst¹pieniem do  realizacji  robót  budowlanych  nale¿y zakoñczyã  wszelkie  prace

przygotowawcze okre�lone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest

odpowiedzialny za  jako�ã  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  techniczn¹,

pozwoleniem na budowê i specyfikacj¹ techniczn¹. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowi¹ czê�ã kontraktu, a wymagania wyszczególnione

w choãby w jednym z  nich  s¹  obowi¹zuj¹ce  dla  Wykonawcy,  tak  jakby zawarte  byùy w caùej

dokumentacji.
W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje

nastêpuj¹ca kolejno�ã ich wa¿no�ci:

� specyfikacje techniczne
� dokumentacja projektowa.

Wykonawca  nie  mo¿e  wykorzystywaã  bùêdów  lub  opuszczeñ  w  dokumentach

kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomiã  Inwestora,  który  dokona

odpowiednich zmian, poprawek czy uzupeùnieñ. 

W przypadku rozbie¿no�ci opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie materiaùy u¿yte do robót winny mieã  �wiadectwo dopuszczenia wydane przez

uprawnione  jednostki.  W  przypadku  gdy  materiaùy  lub  roboty  nie  bêd¹  w  peùni  zgodne  z

dokumentacj¹ projektow¹ lub specyfikacjami technicznymi i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã

elementu budowli materiaùy takie bêd¹ niezwùocznie zast¹pione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
Wykonawca zobowi¹zany jest  znaã  wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i  wytyczne, które w jakikolwiek sposób zwi¹zane s¹  z  robotami.

Wykonawca bêdzie w peùni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych



podczas prowadzenia robót. Wykonawca bêdzie przestrzegaù  praw patentowych i bêdzie w peùni

odpowiedzialny  za  wypeùnienie  wszelkich  wymagañ  prawnych  odno�nie  wykorzystywania

opatentowanych urz¹dzeñ  lub metod i  w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã  Inwestora o  swoich

dziaùaniach przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy. 

1.9. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot.

ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie:

� utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

� podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dot.

ochrony  �rodowiska  na  terenie  i  wokóù  terenu  budowy oraz  bêdzie  unikaã  uszkodzeñ  lub

uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub

innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.

� unikaã szkodliwych dziaùañ, szczególnie w zakresie zanieczyszczeñ powietrza, wód gruntowych,

nadmiernego haùasu i innych szkodliwych dla �rodowiska i otoczenia czynników powodowanych

dziaùalno�ci¹ przy wykonywaniu robót budowlanych.

Stosuj¹c siê  do tych wymagañ  bêdzie miaù  szczególny wzgl¹d na:  lokalizacjê  baz,  warsztatów,

magazynów, skùadowisk i dróg dojazdowych na czas budowy,

Z  uwagi  na  wystêpowanie  drzew  i  krzewów  na  dziaùkach,  gdzie  projektowane  s¹
przydomowe oczyszczalnie �cieków nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê na prowadzenie robót, maj¹c
na uwadze najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje siê. 

1.10. Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie

Wykonawca przy realizacji robót jest zobowi¹zany do przestrzegania przepisów w zakresie

bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
Wykonawca  dostarczy  na  budowê  i  bêdzie  utrzymywaù  wyposa¿enie  konieczne  dla

zapewnienia  bezpieczeñstwa,  a  tak¿e  zapewni  wyposa¿enie  w  urz¹dzenia  socjalne  oraz  odzie¿
wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca  zabezpieczy  i  bêdzie  stale  utrzymywaù  wyposa¿enie  w  stanie  gotowo�ci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.

Uznaje siê,  ¿e wszystkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ  okre�lonych powy¿ej
nie podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie kontraktu.

1.11. Warunki dotycz¹ce organizacji ruchu

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  Wykonawca  zobowi¹zany  jest  do  przedstawienia
niezbêdnych  uzgodnieñ.  Nale¿y  równie¿  uzgodniã  okresowe  zajêcie  i  zamkniêcie  dróg  oraz

dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyã.
Plac budowy znajduje siê na dziaùkach � posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian

organizacji ruchu.  Wykonawca uzgodni z wùa�cicielem posesji urz¹dzenie placu budowy, aby nie
przeszkadzaã sobie nawzajem.

1.12. Okre�lenia podstawowe � definicje

1.12.1.Oczyszczanie �cieków- proces technologiczny polegaj¹cy na zmianie wùa�ciwo�ci fizycznych
i skùadu chemicznego lub biologicznego  �cieków przez zmniejszenie stê¿enia zanieczyszczeñ  w
celu umo¿liwienia odprowadzenia ich do odbiornika � gruntu, wody.

1.12.2. Oczyszczalnia � cieków � zespóù urz¹dzeñ i obiektów do oczyszczania �cieków.

1.12.3. Przydomowa oczyszczalnia �cieków � oczyszczalnia �cieków oczyszczaj¹ca �cieki z jednego
gospodarstwa.
1.12.4. Przepompownia �cieków � jest to zespóù konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych

sùu¿¹cych do hydraulicznego transportu �cieków surowych lub oczyszczonych.

1.12.5. Ruroci¹gi tùoczne � ukùad przewodów wychodz¹cych z przepompowni �cieków, którymi s¹
przetùaczane �cieki sanitarne.



1.12.6.  Kanalizacja  grawitacyjna  �  system kanalizacji,  w  którym przepùyw  �cieków  nastêpuje
dziêki sile ciê¿ko�ci.
1.12.7.  Studzienka rozdzielcza  �  obiekt  na kanale przeznaczony do podù¹czenia  nitek (ci¹gów)

drena¿u rozs¹czajacego i do kontroli prawidùowo�ci jego pracy i eksploatacji.
1.12.8. Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna przydatno�ci wyrobu budowlanego do
zamierzonego  stosowania,  uzale¿niona  od  speùnienia  wymagañ  podstawowych  przez  obiekty
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.

1.12.9.  Deklaracja  zgodno�ci  �  o�wiadczenie  producenta  stwierdzaj¹ce,  na  jego  wyù¹czn¹
odpowiedzialno�ã,  ¿e  wyrób  budowlany  jest  zgodny  z  Polsk¹  Norm¹  wyrobu  albo  aprobat¹
techniczn¹.
1.12.10.  Budowla  -  obiekt  budowlany,  nie  bêd¹cy budynkiem,  stanowi¹cy caùo�ã  techniczno  �

u¿ytkow¹.

1.12.11.  Dziennik budowy -  dziennik wydany przez wùa�ciwy organ zgodnie z  obowi¹zuj¹cymi
przepisami,  stanowi¹cy  urzêdowy  dokument  o  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeñ  i
okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

1.12.12. Ksiêga  obmiaru  -  akceptowany przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami sùu¿¹cy do wpisywania przez wykonawcê  obmiaru robót w formie wyliczeñ  , szkiców i

ewentualnie dodatkowych zaù¹czników.

Wpisy w ksiêdze obmiaru podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.12.13.  Kosztorys  �lepy - wykaz robót z  podaniem ich ilo�ci  w kolejno�ci  technologicznej  ich
wykonania,
1.12.14. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys �lepy.
1.12.15.  Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  wedùug

technologicznej kolejno�ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w ustalonych

jednostkach przedmiarowych.
1.12.16.  Materiaùy  -  wszelkie  tworzywa  niezbêdne  do  wykonania  robót  zgodnie  z  projektem

budowlanym,
1.12.17.  Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania
robotami i wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.

1.12.18.  Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, upowa¿niona do
nadzorowania robót i wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.

1.12.19. Rysunki � czê�ã  projektu budowlanego, która wskazuje lokalizacjê, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bêd¹cego przedmiotem robót.

1.12.20.  Dokumentacja  powykonawcza  � dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi.

2. Materiaùy

2.1. Wymagania ogólne

Materiaùy  i  urz¹dzenie  przeznaczone  do  zabudowy  winny  odpowiadaã  wymaganiom
okre�lonym w projekcie  budowlanym,  winny by  wykonane  wg odpowiednich  norm i  posiadaã
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca  powinien  zapewniã  odpowiednie  warunki  przechowywana  i  skùadowania

urz¹dzeñ  i  materiaùów  zapewniaj¹cych  zachowanie  ich  jako�ci  i  przydatno�ci  do  zabudowy.
Skùadowanie powinno by prowadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy inspekcjê materiaùów i urz¹dzeñ.

Miejsca czasowego skùadowania urz¹dzeñ  i materiaùów powinny byã  po zakoñczeniu robót

doprowadzone przez Wykonawcê do ich pierwotnego stanu.
Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i

¿wiru bêd¹ formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu
robót.

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze.

Materiaùy  i  urz¹dzenia  nie  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  jako�ciowym  zostan¹  przez
Wykonawcê  wywiezione z terenu budowy,  b¹dê  zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora



nadzoru.  Ka¿dy rodzaj  robót,  w którym znajduj¹  siê  niezbadane i  niezaakceptowane materiaùy,

Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane urz¹dzenia i  materiaùy, do czasu gdy

bêd¹ one potrzebne do robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã
i wùa�ciwo�ci do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  skùadowania  urz¹dzeñ  i  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie
terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania techniczne 

2.2.1. Ruroci¹gi i armatura

 Do budowy przyù¹cza kanalizacji sanitarnej stosuje siê:
� rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  wg PN-85/C- 89205 i ISO 4435:1991

o �rednicy 0,16 m ù¹czone na uszczelki gumowe, które dostarcza dostawca,

� w terenie gdzie istnieje mo¿liwo�ã ruchu koùowego zastosowaã nale¿y rury kanaùowe SN12 o

�rednicach zgodnych z opisami w czê�ci graficznej. W terenach nienara¿onych na ruch koùowy

stosowaã rury kanaùowe SN8.

� ksztaùtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,

� piasek na podsypkê i obsypkê rur wg PN-87/B-01100.
Rury do kanalizacji  ci�nieniowej  w celu unikniêcia ewentualnych pomyùek powinny byã

odmiennie barwione ni¿ rury wodoci¹gowe ( kolor czarny, zielony � w zale¿no�ci od �rednicy ).

Norma  PN-EN-1671  zaleca  wykonanie  system  poù¹czeñ  zapewniaj¹cych  gùadk¹,

wewnêtrzn¹ powierzchniê uùatwiaj¹c¹ przepùyw. St¹d zalecane poù¹czenie rur za pomoc¹ zù¹czek

zaciskowych lub elektrooporowych. 
Przy zgrzewaniu doczoùowym tworzy siê wewn¹trz wylewka tworzywa, na której bêd¹ siê zbieraã

zanieczyszczenia � sposób niezalecany.

Na przewody tùoczne zastosowaã rury:

 PE40, d40x2,4 SDR17 
Materiaùy  u¿yte  do  wykonania  ruroci¹gów nie powinny mieã  widocznych uszkodzeñ  na

powierzchni zewnêtrznej. Wymiary i tolerancje musz¹ by zgodne z norm¹.
Ka¿da rura  powinna by  fabrycznie  oznakowana  z  podaniem nazwy producenta,  rodzaju

materiaùu, oznaczeniu szeregu, �rednicy zewnêtrznej w mm, grubo�ci �cianki, daty produkcji,
obowi¹zuj¹cej normy.

Uszczelki powinny mieã powierzchnie gùadkie, równe, bez zadziorów i wypukùo�ci.

2.2.2. Oczyszczalnie �cieków

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne, z ukùadem hybrydowym, ze zùo¿em fluidalnym s¹

reaktorami  przepùywowymi.  Skonstruowane  s¹  na  bazie  zintegrowanego  jednobryùowego,

o¿ebrowanego zbiornika, w którym znajduj¹ siê 3 peùne komory, bez wspawywanych przegród (nie

dzielone grodziami).
1. Osadnik wstêpny (plus magazynowanie i zagêszczanie osadów).

2. Komora osadu czynnego (KOCz).
3. Osadnik wtórny.

Wykonane  z  polietylenu  o  wysokiej  gêsto�ci  (PEHD)  ze  sto¿kowym  dnem,  posiadaj¹ce

oznakowanie  CE oraz  zgodno�ã  z  norm¹  PN-EN 12566-3+A1:2009 na  podstawie  certyfikatu  i

raportu z badañ wystawionego przez notyfikowane w UE laboratorium.    

Wielko�ã osadników wstêpnych;

1.Dla oczyszczalni do 6 RLM o przepùywie 0,9 m3 � min. 1,26 m3

2.Dla oczyszczalni do 12 RLM o przepùywie 1,8 m3 � min. 2,19 m3

Technologia oczyszczania �cieków obejmuje procesy:

- sedymentacja zawiesiny odbywaj¹ca siê w osadniku wstêpnym oraz magazynowanie osadów,

- zagêszczanie i czê�ciowa fermentacja odbywaj¹ca siê w tym¿e osadniku wstêpnym,



- utlenianie zwi¹zków organicznych odbywaj¹ce siê w komorze napowietrzania z udziaùem osadu

czynnego (nitryfikacja nie uwzglêdniana w obliczeniach),

- sedymentacja strefowa zawiesiny odbywaj¹ca siê w osadniku wtórnym.

Ka¿da oczyszczalnia wyposa¿ona musi byã w dyfuzor balastowy napowietrzaj¹cy o �r. 32

mm  i  dùugo�ci  800  lub  1000mm  (w  zale¿no�ci  od  wielko�ci  oczyszczalni)  z  przewodami

doprowadzaj¹cymi  powietrze,  szafkê  sterownicz¹  zawieraj¹c¹  wszystkie  niezbêdne elementy do

automatycznego sterowania procesami oczyszczania i bezobsùugowej pracy oczyszczalni (miêdzy

innymi  skrzynkê  sterownicz¹  z  zabezpieczeniami  elektrycznymi,  sterownikami  czasowymi,

dmuchawê o wydajno�ci 40 dm3/min. � dla wiêkszej 60 dm3/min � oraz system elektrozaworów

zapewniaj¹cy zarówno optymalne utlenowanie �cieków, jak i recyrkulacjê wewnêtrzn¹ i zawnêtrzn¹

osadu nadmiernego).
W zale¿no�ci od ilo�ci mieszka ców zastosowano dwa rodzaje zbiorników. Dla gospodarstw

do 6 RLM i od 6 do  12 RLM. Armatura i wyposa¿enie poszczególnych zbiorników zabezpiecza

wymagania wynikaj¹ce ze zdefiniowanych typoszeregów oczyszczalni.

Dopùyw �cieków surowych do  pierwszej  komory (osadnika  wstêpnego)  odbywa siê  rur¹

PCV  o  �rednicy  160mm.  Z  pierwszej  komory  �cieki  przepùywaj¹  poprzez  dwa  deflektory  z

trójników o �rednicy 110mm do komory drugiej (komory napowietrzania). Wlot �cieków do komory

napowietrzania znajduje siê ponad zwierciadùem �cieków. Przepùyw �cieków z osadem czynnym z

komory napowietrzania do osadnika wtórnego odbywa siê poprzez dwa deflektory z trójników o

�rednicy 110mm znajduj¹ce poni¿ej zwierciadùa �cieków. Deflektory uniemo¿liwiaj¹  wypùukanie

ksztaùtek z PE, tworz¹cych tzw. zùo¿e fluidalne (zawieszone), do osadnika wtórnego. W osadniku

wtórnym �cieki z osadem czynnym skierowane s¹ dwoma rurami o �rednicy 110mm w doln¹ czê�ã

osadnika (ale nie do strefy zagêszczania). 

Úcieki oczyszczone odprowadzane s¹ z oczyszczalni deflektorem wylotowym o �rednicy 160mm.
Zbiornik  z  u¿ebrowaniem  wykonany  z  polietylenu  metod  formowania  rotacyjnego,

skùadaj¹cy siê  z trzech peùnych komór. Objêto�ã  czynna caùego zbiornika wynosi w przybli¿eniu
2,56m3, dla wiêkszego 4,50m3.

Zbiornik w górnej czê�ci zaopatrzony jest w nadstawkê  z pokryw¹  umo¿liwiaj¹c¹  obsùugê
oczyszczalni. Objêto�ci podano w przybli¿eniu z uwagi na kurczenie i rozci¹ganie siê polietylenu
w ró¿nych warunkach temperaturowych (lato - zima).

Maksymalne zagùêbienie zbiornika nie mo¿e przekroczy 60cm licz¹c od powierzchni terenu
do sklepienia zbiornika. Jest to podyktowane wytrzymaùo�ci¹ zbiorników (konstrukcji).

2.2.3. System sterowania

System  sterowania  prac¹  oczyszczalni  umieszczony  w  osobnej  wolnostoj¹cej  skrzynce

elektrycznej  z  fundamentem  o  minimalnym  poziomie  ochrony IP  44  i  wykonanej  zgodnie  w
wymaganiami nastêpuj¹cych norm: PN-EN 62208:2006; PN-EN 60529:2003; PN-EN 50102:2001;

PN-EN  60695-2-10:2005;  PN-EN  60112:2003;  stanowi¹cej  kompletne  rozwi¹zanie  wraz  ze

zbiornikiem oczyszczalni. 
Skrzynka poù¹czona jest  z oczyszczalni¹  przewodami doprowadzaj¹cymi powietrze z dmuchawy

membranowej o mocy max. 40 W (dla oczyszczalni do 6 RLM), lub max. 60 W (dla oczyszczalni
do 12 RLM) wykonanymi z aluminium w otulinie PVC (PEX) � zapobiega korozji. 

Zu¿ycie energii elektrycznej nie wiêksze ni¿  0,72 kWh na dobê potwierdzone raportem z

badañ wystawionym przez notyfikowane w UE laboratorium. 

Sterowanie w peùni automatyczne, realizowane przez system sterowników i elektrozaworów

zapewniaj¹cy  bezobsùugow¹  pracê  oczyszczalni,  bez  konieczno�ci  manualnej  interwencji

u¿ytkownika  na  ¿adnym  z  etapów  eksploatacji,  oraz  automatyczn¹  recyrkulacjê  wewnêtrzn¹  i

zewnêtrzn¹ osadu nadmiernego. 

Wszystkie  podzespoùy elektryczne  powinny mieã  szeroki  roboczy zakres  temperaturowy

pracy [(-)25ºC � (+)50ºC]. System fabrycznie zaprogramowany w zale¿no�ci od typu oczyszczalni i

posiadaj¹cy  funkcjê  automatycznego  powrotu  do  zaprogramowanych  ustawieñ  fabrycznych  w



przypadku okresowego braku zasilania i ponownego jego wù¹czenia. 

System  posiada  równie¿  mo¿liwo�ã  intuicyjnego  zaprogramowania  (zgodnie  z  Ksi¹¿k¹

Eksploatacji)  i  zapamiêtania ustawieñ  u¿ytkownika, równie¿  z mo¿liwo�ci¹  powrotu do nich po

okresowym  braku  zasilania  elektrycznego.  Ka¿de  z  urz¹dzeñ  elektrycznych  bêd¹cych  na

wyposa¿eniu oczyszczalni posiada osobne zabezpieczenie pr¹dowe, a caùy system zabezpieczony

jest  dodatkowo mechanizmem ró¿nicowo-pr¹dowym. Skrzynka wyposa¿ona jest w 2 dodatkowe

gniazda  elektryczne  umo¿liwiaj¹ce  szybkie  i  ùatwe  podù¹czenie  np.  przepompowni  �cieków

surowych czy oczyszczonych. 

2.2.4. Studzienka rozdzielcza

Studzienka ta odpowiedzialna jest za poù¹czenie strumieni �cieków z budynków i skierowanie ich

do oczyszczalni, lub lokalizowana jest przy zmianie kierunku przepùywu �cieków. 

Wloty studni (kinety) umo¿liwiaj¹ bezpo�rednie podù¹czenie do nich rur kanalizacyjnych eliminuj¹c

tym samym konieczno�ã stosowania ksztaùtek przej�ciowych.

Studzienkê  rozdzielcz¹  powinien stanowiã  monolityczny odlew z PE o �rednicy dn400 (dn600)

wykonany metod¹ formowania rotacyjnego wyposa¿ony w:

�szczeln¹ zdejmowan¹ pokrywê 

�wlot dn 160mm
�wylot dn 160 mm
Zaleca siê  aby stosowane studnie rewizyjne posiadaùy kinety nastawne co w znacznym stopniu

uùatwi przekierowanie �cieków.

Studnie sytuowane w terenach zielonych zwieñczyã sto¿kiem betonowym i pokryw¹ betonow¹ A15,

na  studzience  ustawionej  w  drogach  dojazdowych  i  placach  manewrowych  zamontowaã  wùaz

¿eliwny klasy D400. 

W miejscach du¿ych spadków terenu zastosowano równie¿  studnie kaskadowe dn 600, z

kaskad¹ zewnêtrzn¹. Wù¹czenie do trzonu studzienki powinno nast¹piã za pomoc¹ wkùadki in situ.

Studnia rewizyjna  powinna byã  usytuowany w miejscu nie  nara¿onym na  obci¹¿enia  tj.

droga przejazdowa itp. Pokrywa studzienki winna byã widoczna na powierzchni gruntu. 

Studzienki winny posiadaã aprobatê techniczn¹ COBRTI Instal oraz IBDiM.

2.2.5. Wentylacja wysoka

Niezale¿nie  od  odpowietrzenia  pionów  kanalizacji  sanitarnej  wewnêtrznej  nale¿y  wykonaã

odpowietrzenie elementów oczyszczalni  wykonuj¹c przy budynku lub wewn¹trz  pion wentylacji

wysokiej. Zakoñczenie wentylacji wysokiej wyprowadziã ponad poùaã dachu oraz co najmniej 60

cm powy¿ej górnej krawêdzi okien. Odpowietrzenie wykonaã z rur PCV110 mm. Jako koñcówkê

wywiewn¹ mo¿na zastosowaã koñcówkê np. typu EXTAT.

Wentylacjê  stosowaã zgodnie z DTR producenta wbudowywanego urz¹dzenia, niezale¿nie od ich

przedstawienia w projekcie technicznym.

2.2.6. Przepompownia �cieków surowych 

Jako  zbiornik  przydomowej  przepompowni  �cieków  zastosowaã  zbiornik  szczelny  i

zapewniaj¹cy caùkowit¹ odporno�ã na agresywne �cieki z tworzywa sztucznego; �rednica zbiornika

min.900 mm; retencja caùkowita 0,8 m3 umo¿liwiaj¹ca korzystanie z kanalizacji przez okres 2 dni w

czasie awarii lub zaniku pr¹du.

Zaleca  siê  zastosowaã  pompownie  wraz  z  ukùadem  sterowniczo  alarmowym,pomp¹

zatapialn¹  z  no¿em  tn¹cym  w  wykonaniu  jedno  i  trójfazowym.  Wyboru  pompy  dokonaã  w

uzgodnieniu  z  wùa�cicielem  posesji.  Zasilenie  w  energiê  elektryczn¹  z  instalacji  wewnêtrznej

budynku. Zaleca siê stosowaã kabel YKY 5x2,5 mm2.
Wysoko�ã  zbiornika  dostosowaã  do  gùêboko�ci  uùo¿enia  istniej¹cego  przyù¹cza

kanalizacyjnego z uwzglêdnieniem wyprowadzenia przewodu tùocznego na gùêboko�ci min.1,1 m.

Zbiorniki nale¿y wyposa¿yã w ¿eliwny wùaz przejezdny o no�no�ci min. 5 T.

Przewód tùoczny PE wyprowadzony z przepompowni nale¿y ukùadaã  ze spadkiem zwrotnym na

przepompowniê nie mniejszym ni¿ 0,03%. Przyù¹cze do pompy nale¿y wykonaã z prostego odcinka



rury PE lub PP w celu wyeliminowania odchylenia pompy od pionu na dnie przepompowni. 

2.2.7. Przepompownia �cieków oczyszczonych

Przepompownia  �cieków oczyszczonych powinna byã  wykonana z  rur  PE ze szczelnym

dnem  oraz  ruchom¹  pokryw¹.  Wysoko�ã  zbiornika  przepompowni  zale¿y  od  gùêboko�ci

posadowienia kanaùu grawitacyjnego �cieków i powinna wynosiã  ka¿dorazowo 0,8 m wiêcej ni¿

wymiar mierzony od dna kanaùu �cieków do powierzchni terenu. Úrednica przepompowni powinna

wynosiã co najmniej 900 mm. Przepompownia na �cieki oczyszczone powinna byã wyposa¿ona w

pompê zatapialn¹ z pùywakiem do brudnej wody i �cieków o wolnym przepùywie i parametrach:

� wysoko�ã podnoszenia � 10,0m;

� moc silnika 0,55kW;
� max. wielko�ã zanieczyszczeñ 35mm;

� Klasa izolacji F;
� Max. gùêboko�ã zanurzenia 5,0m;

� Napiêcie 230V. 

Zbiorniki nale¿y wyposa¿yã w ¿eliwny wùaz przejezdny o no�no�ci min. 5 T.

Przewód tùoczny PE wyprowadzony z przepompowni nale¿y ukùadaã ze spadkiem zwrotnym

na przepompowniê  nie  mniejszym ni¿  0,03%. Przyù¹cze do pompy nale¿y wykonaã  z  prostego

odcinka  rury  PE  lub  PP  w  celu  wyeliminowania  odchylenia  pompy  od  pionu  na  dnie
przepompowni.

2.2.8. Pole rozs¹czaj¹ce

Odbiornikiem �cieków dla poszczególnych u¿ytkowników s¹ studnie chùonne.

Studnia  chùonna  o  wymiarach  400x400,  300x300  oraz  250x250.Zùo¿e  rozs¹czaj¹ce-  ¿wir  o

granulacji  20-40 mm, min. wyoko�ci  100cm. Wizjer  studni  chùonnej wykonany z polietylenu o

wyokiej  gêstosci PEHD odpornego na promieniowanie UV o wymiarach Øpodstawa=1200 mm,

h=1000mm. Urz¹dzenie nie wchodzi w reakcje z kwasami-obojetne chemicznie. Nadstawki ù¹czone

na gwint, przez co zapewniona jest szczelno�ã poù¹czenia.

Studnia chùonna � wizjer posiada otwory zwiekszaj¹ce powierzchnie chùonn¹ o ponad 300 cm2.
Konstrukcja wzmacnia stateczno�ã urz¹dzenia w gruncie.

Wysoko�ã zrzutu scieku rury doprowadzajacej od poziomu wód gruntowych winna byã min. 1,5 m.

Warstwê filtracyjn¹  nale¿y zabezpieczyã  przed  przedostawaniem siê  do  niej  gruntu  rodzimego

poprzez przykrycie jej geowùóknin¹.

2.2.9. Materiaùy na podsypkê 

Materiaùem  stosowanym  na  podsypkê  powinien  byã  grys/¿wir  o  uziarnieniu  3/8  bez

udziaùów zerowych.

Grubo�ã podsypki: 30 cm. 

2.2.10. Materiaùy na obsypkê 

Obsypka  rur  musi  byã  wykonana  natychmiast  po  dokonaniu  inspekcji  i  zatwierdzeniu

wykonanego posadowienia ruroci¹gu. Obsypka musi wynosiã min. 0,30m po zagêszczeniu. Nale¿y

wykonaã j¹ materiaùem identycznym co podsypkê. Wymagany stopieñ zagêszczenia wg. Odno�nych

normatywów.

Zasypkê nale¿y wykonaã w sposób zale¿ny od wymagañ struktury nad ruroci¹giem, mo¿e

ona byã wykonana gruntem rodzimym.

2.2.11. Materiaùy elektryczne

Budowa przyù¹cza  kablowego  YDY min  3*2,5  mm2 lub  5*2,5  mm2 z  istniej¹cej  instalacji  za

licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni �cieków oraz oczyszczalni. 



2.3 Wymagania funkcjonalno-u¿ytkowe

Zaproponowany system  oczyszczania  �cieków  speùni  wymagania  norm  U.  E.  oraz  wymagania

stawiane w Rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków

jakie nale¿y speùniaã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczególnie  szkodliwych  dla  �rodowiska  wodnego  (Dz.  U.  Nr  137,  poz.  984).  Do  odbioru
koñcowego nale¿y doù¹czyã wyniki analizy �cieków oczyszczonych z wybranych losowo 2 (dwóch)

oczyszczalni  �cieków w celu potwierdzenia  czy parametry  �cieków oczyszczonych  s¹  zgodne z
wytycznymi w/w rozporz¹dzenia.

W  oferowanej  oczyszczalni  �cieków  musi  istnieã  mo¿liwy poboru  �cieków  oczyszczonych  do

analizy w celu stwierdzenia czy speùnione s¹ parametry �cieków oczyszczonych zawarte w/w Rozp.

3. Sprzêt

Sprzêt niezbêdny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- koparki,
- ¿urawie budowlane,

- spycharki,
- sprzêt do zagêszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowyùadowcze,

Wykonawca jest  zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje

niekorzystnego  wpùywu  na  wùa�ciwo�ci  wykonywanych  robót  monta¿owych  jak  i  przy

wykonywaniu  czynno�ci  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  zaùadunku  i  wyùadunku

materiaùów, sprzêtu itp.

Liczba jednostek i wydajno�ã sprzêtu powinna gwarantowaã przeprowadzenie robót zgodnie

z  zasadami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  w  terminie

przewidzianym umow¹. Sprzêt powinien byã stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich  �rodków transportu, które nie

wpùyn¹ niekorzystnie na wùa�ciwo�ci wykonywanych robót,  przewo¿onych urz¹dzeñ i materiaùów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speùniaã  wymagania dotycz¹ce ruchu
drogowego.

4.2. Transport rur, ksztaùtek, studzienek oraz kabli

W zale¿no�ci od dùugo�ci dostarczanych odcinków nale¿y stosowaã samochody skrzyniowe.

Przy odcinkach dùu¿szych o wiêcej ni¿ 1 m od dùugo�ci skrzyni ùadunkowej nale¿y stosowaã

przyczepy cokoùowe.  Nale¿y chroniã  rury przed  uszkodzeniami  pochodz¹cymi  od  podùo¿a,  na

którym s¹  przewo¿one, od zawiesi  transportowych,  stosowania niewùa�ciwych narzêdzi  i  metod

przeùadunku.

Na  �rodkach  transportowych  rury  powinny  byã  uùo¿one  na  podkùadach  drewnianych

stanowi¹cych równe podùo¿e, o szeroko�ci nie mniejszej od 0,1 m i w odstêpach 1 do 2 metrów z

zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. 
Wysoko�ã  skùadowania  rur  nie  mo¿e  byã  wiêksza  ni¿  2,0  m.  Koñce  rur  winny  byã

zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkùadkami.

Studzienki kanalizacyjne nale¿y transportowaã zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy

4.3. Transport kruszyw oraz materiaùów izolacyjnych

Przewo¿enie  kruszyw  i  piasku  mo¿e  odbywaã  siê  przy  wykorzystaniu  dowolnych  dostêpnych

�rodków  transportu  zapewniaj¹cych  ich  racjonalne  wykorzystanie  oraz  zabezpieczenie

przewo¿onych materiaùów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powy¿sze zasady obowi¹zuj¹ równie¿ przy przewo¿eniu materiaùów izolacyjnych.



4.4. Transport urz¹dzeñ technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w caùo�ci samochodem ciê¿arowym. Zaùadunek i

wyùadunek nale¿y przeprowadzaã  rêcznie  lub  przy pomocy dêwigu  o  odpowiedniej  no�no�ci  z

wykorzystaniem uchwytów transportowych.

Prace zaùadowcze i  transportowe nale¿y przeprowadziã  zgodnie z  odno�nymi przepisami

BHP.  Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  zbiornika  z  platformy  transportowej,  przetaczanie  po
nierówno�ciach,  jak równie¿  przemieszczanie np. przy pomocy spychacza.  Transportu dokonuje

zazwyczaj producent, jako ¿e posiada odpowiednie do tego �rodki.

Pozostaùe  urz¹dzenia  technologiczne  mo¿na  przewoziã  dowolnymi  �rodkami  transportu

dostosowanymi  do  gabarytu  i  ciê¿aru  przewo¿onych  wyrobów.  Tu  równie¿  obowi¹zuje

zabezpieczenie  przewo¿onych  urz¹dzeñ  przed  uszkodzeniem  i  przemieszczaniem  siê.  Przy

ùadowaniu,  przewo¿eniu  i  rozùadowywaniu  wszystkich  materiaùów  nale¿y  zachowaã  aktualne

przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. Skùadowanie

Rury PVC i  PE dostarczane s¹  na plac  budowy zapakowane na  paletach,  a  ksztaùtki  w

skrzyniach lub paczkach powlekanych foli¹. Rury o wiêkszych �rednicach niezapakowane w paczki

powinny byã rozùadowywane pojedynczo z zachowaniem �rodków ostro¿no�ci.

Rury PVC i PE powinny byã zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej

dolna warstwa musi byã zabezpieczona przed ich rozsuniêciem siê. Rury kielichowe powinny byã

ukùadane  na  przemian  koñcówkami  -  kielichami.  Ilo�ã  warstw  rur  w  sztaplach  nie  powinna

przekraczaã liczb podanych poni¿ej:

Úrednica rur: Ilo�ã warstw:

100 mm - 150 mm         5

Zarówno pier�cienie uszczelniaj¹ce, jak i manszety - zù¹czki rurowe oraz smar powinny byã

przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chùodnym miejscu (promienie ultrafioletowe

pogarszaj¹ ich warto�ci wytrzymaùo�ciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryã wy¿ej wymienione materiaùy brezentem, by

uchroniã je przed zniszczeniem pod wpùywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny byã  rozùadowane przy pomocy dêwigu,  koparki  lub widùaka. W tym celu

nale¿y u¿ywaã pasów no�nych - w ¿adnym przypadku nie nale¿y u¿ywaã rur stalowych.

Palety na placu  budowy ukùadamy na utwardzonej  ziemi  tak,  aby belki  no�ne palet  nie

zapadaùy siê  w gruncie.  Palety ukùadamy w pewnej  odlegùo�ci   od siebie tak,  by nie utrudniaã

póêniejszych manewrów tymi paletami. Przy skùadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracaã

uwagê,   by bosy koniec rury nie dotykaù  bezpo�rednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem

poliuretanowym). Ksztaùtki powinny byã ustawiane bezpo�rednio na podùo¿u kielichami w dóù.

Oczyszczalnie,  szafy  sterownicze,  studzienki  nale¿y  skùadowaã  zgodnie  z  wytycznymi

producenta i dostawcy.
Kruszywo i  ¿wir nale¿y skùadowaã  na utwardzonym i  odwodnionym podùo¿u. Nale¿y je

zabezpieczyã przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robót budowlanych

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  wykonawca  zobowi¹zany  jest  do  przedstawienia  niezbêdnych

uzgodnieñ  u¿ytkownikom.  Nale¿y równie¿  uzgodniã  okresowe  zajêcia  i  zamkniêcia  dróg  oraz

dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyã.

W przypadku zbli¿enia do istniej¹cego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczêciem w

tym rejonie robót nale¿y zgùosiã ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystêpuj¹cego uzbrojenia podziemnego powinny byã  prowadzone pod nadzorem



osoby uprawnionej przez zarz¹dzaj¹cego tym uzbrojeniem.

Przed  przyst¹pieniem do  robót  wykonawca dokona wytyczenia  realizowanego obiektu i  punkty

geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

6.2. Wymogi ogólne

6.2.1.Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  bêdzie  przestrzegaã  przepisów  dotycz¹cych

bezpieczeñstwa  i  ochrony zdrowia.  W  szczególno�ci  Wykonawca   ma  obowi¹zek  zadbaã,  aby

personel nie wykonywaù  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaã  wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce,  socjalne

oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla  zapewnienia  bezpieczeñstwa  publicznego.  Uznaje  siê,  ¿e  wszelkie  koszty  zwi¹zane  z

wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w

cenie kontraktowej.

6.2.2. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia

u¿yte do robót od daty rozpoczêcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakoñczenia.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  wykonane  obiekty  do  czasu  koñcowego  odbioru.

Utrzymanie powinno byã prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy byùy sprawne

przez caùy czas do momentu odbioru koñcowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nale¿y wykonaã z norm¹ BN-68/B-06050.

Dla  wykonania  kanaùu  przewidziano  w  dokumentacji  projektowej  wykopy  liniowe  o

�cianach pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte. 

Wykop powinien byã rozpoczêty od najni¿szego punktu, aby zapewniã grawitacyjny odpùyw

wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczaã swobodn¹ przestrzeñ na

prace ludzi, przy uwzglêdnieniu szeroko�ci elementów rozpieraj¹cych.

Odeskowanie powinno wystawaã ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaã przed

wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno byã

tak wykonane, aby uniemo¿liwione byùo ich opadanie w dóù. W odlegùo�ciach nie wiêkszych ni¿

20m powinny byã wykonane awaryjne wyj�cia z dna wykopu. Pogùêbianie wykopów wiêcej ni¿ o

0,5 m  mo¿e odbywaã siê dopiero po odeskowaniu �cian. Rozbieranie umocnieñ mo¿na wykonywaã

za ka¿dym razem na wysoko�ã  nie wiêksz¹ ni¿  0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia �cian

wykopu pracownicy powinni wykonywaã ich obudowê wyù¹cznie z zabezpieczonej czê�ci wykopu. 

Wykonywanie wykopu powinno odbywaã siê bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna

wykopu.
Dno  wykopu  powinno  byã  równe  i  wykonane  ze  spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej.
W rejonie wystêpowania istniej¹cego uzbrojenia podziemnego nale¿y wykop wykonywaã

rêcznie zgùaszaj¹c,  przed przyst¹pieniem do robót,  u odpowiedniego gestora.  Odkryte przewody

nale¿y zabezpieczyã zgodnie z rysunkami szczegóùowymi.

Roboty ziemne powinny byã wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed uùo¿eniem kanaùów w dnie wykopu nale¿y wykonaã posypkê piaskow¹ grubo�ci 10 cm. 

6.4. Roboty monta¿owe

6.4.1. Monta¿ urz¹dzeñ i instalacji

Monta¿ zbiornika przepompowni przebiega nastêpuj¹co:

Wielko�ã wykopu uzale¿niona jest od gabarytów i ksztaùtu zbiornika. Zbiornik nie mo¿e przylegaã

do �cian wykopu i byã nara¿ony na wystaj¹ce kamienie i nierówno�ci.

 1. Zbiornik  nie  mo¿e  przylegaã  do  �cian  wykopu  i  byã  nara¿ony  na  wystaj¹ce  kamienie  i



nierówno�ci,  dlatego  nale¿y  przewidzieã  min.  10  cm  odstêpu  dookoùa  zbiornika  na  warstwê

amortyzacyjn¹. Po ustaleniu gùêboko�ci posadowienia osadnika nale¿y wypoziomowaã dno wykopu

10 cm warstw¹ piasku i dokùadnie utwardziã. 

2. Na tak przygotowane podùo¿e mo¿na ustawiã zbiornik i rozpocz¹ã napeùnianie go wod¹ z wê¿a,

równocze�nie obsypuj¹c zbiornik piaskiem.

Obsypkê  piaskow¹  utwardziã  wod¹,  a w przypadku gruntów podmokùych dodatkowo wzmocniã

cementem.
3. Podù¹czyã  rury  wlotowe  i  wylotowe  do  zbiornika  przez  zamocowanie  ich  do  uszczelek

znajduj¹cych siê w otworach urz¹dzenia. Kierunek przepùywu �cieków jest oznaczony strzaùkami

znajduj¹cymi siê nad otworami. 

Po podù¹czeniu rur  i  napeùnieniu zbiornika wod¹  ustawiã  podwy¿szenia pokryw nad wùazami i

przykryã pokrywami betonowymi. 

4. Nastêpnie mo¿emy przyst¹piã do zasypywania zbiornika warstw¹ piasku i ziemi¹. Warstwa ziemi

nad osadnikiem nie powinna byã grubsza ni¿ 60 cm. 

5. Uporz¹dkowaã teren wokóù zbiornika.

6.4.2. Monta¿ ruroci¹gów i kabli podziemnych

Przy monta¿u rur w wykopie nale¿y sprawdziã  od strony wewnêtrznej ich powierzchniê,

celem wykluczenia  ewentualnych  uszkodzeñ  (np.  przy pomocy talku).  Przed  monta¿em nale¿y

posmarowaã kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu  przewodów na  dno  wykopu  oraz  przy zmianie  kierunku rur  le¿¹cych

nale¿y zwróciã uwagê, by nie dopu�ciã do przekroczenia minimalnego promienia wygiêcia.

Sposób monta¿u przewodów powinien zapewniaã utrzymanie kierunku  i spadków zgodnie

z dokumentacj¹  techniczn¹.  Ukùadanie odcinka kanaùu powinno odbywaã  siê  na przygotowanym

podùo¿u. Podùo¿e profiluje siê w miarê ukùadania przewodu. Odchylenie osi uùo¿onego przewodu

od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaã 0,01 m.

Monta¿  studzienek  kanalizacyjnych  powinien  byã  zgodny  z  wytycznymi  budowlano  -

konstrukcyjnymi producenta.
Kabel  energetyczny  nale¿y uùo¿yã  w  ziemi  na  gùêboko�ci  min.  70  cm  oznaczyã  foli¹

niebiesk¹ o grubo�ci min. 0,5 mm i szeroko�ci 20 cm.

Skrzy¿owania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdni¹ wykonaã osùaniaj¹c kabel rur¹

PVC fi 75.

7. Kontrola jako�ci robót

7.1. Kontrola i badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót wykonawca powinien wykonaã badania materiaùów.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jako�ã  wykonania oraz zgodno�ã  wykonania z

dokumentacja projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹. 

Prace  nale¿y wykonaã  uwzglêdniaj¹c  przepisy i  normy oraz  zasady  obowi¹zuj¹ce  przy

wykonawstwie  robót  budowlanych.  W  trakcie  realizacji  prac  nale¿y  zachowaã  niezbêdne

zabezpieczenia  i  wykorzystaã  �rodki  zapewniaj¹ce  utrzymanie  zgodnego  z  obowi¹zuj¹cymi

przepisami stanu bhp.

Zakres badañ niezbêdnych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹,

Sprawdzenie zgodno�ci materiaùów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,

Sprawdzenie gùêboko�ci uùo¿enia kanaùu,

Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidùowego wykonania kanaùu i przykanalików,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej�ciach  pod przeszkodami staùymi,

Sprawdzenie wykonania pól rozs¹czaj¹cych, 



Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj¹,
Sprawdzenie zasypki ochronnej kanaùu,

Sprawdzenie rzêdnych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania ruroci¹gu.

7.3. Zakres badañ przy odbiorze koñcowym

Zakres badañ przy odbiorze koñcowym obejmuje:

Sprawdzenie  dokumentów budowy,  a  przede  wszystkim  projektu  podstawowego  lub  rysunków

powykonawczych z naniesionymi zmianami  i zapoznanie siê z protokoùami oraz wynikami badañ

przy odbiorach czê�ciowych,

Oglêdziny zewnêtrzne oraz sprawdzenie dziaùania urz¹dzeñ,

8. Odbiór robót

Odbiory robót przeprowadza siê w ró¿nych fazach wykonywania robót.

Rozró¿nia siê:

- Odbiory czê�ciowe,

- Odbiór koñcowy.

Odbiór czê�ciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikaj¹cych, zamykaj¹cych

lub elementów, które podlegaj¹ zakryciu / np. wykopy, podùo¿a w wykopie, przewody do zakrycia

w bruzdach, fundamenty, izolacje, ruroci¹gi i kable ukùadane w wykopach itp. /. 

Odbiory czê�ciowe  mog¹  te¿  byã  przeprowadzane  po  zakoñczeniu  realizacji  elementów

robót stanowi¹cych zamkniêt¹ caùo�ã.

Odbiór  czê�ciowy  polega  te¿  sprawdzeniu  zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i

specyfikacj¹ techniczn¹, u¿ycia wùa�ciwych materiaùów, urz¹dzeñ /armatury, aparatury kontrolno -

pomiarowej,  prawidùowo�ci  monta¿u,  szczelno�ci  instalacji,  w  tym  prawidùowo�ci  wykonania

poù¹czeñ, jako�ci zastosowanego szczeliwa przy poù¹czeniach i ewentualnie innymi wymaganiami

okre�lonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwaùo�ã mocowañ przewodów.

Odbiór  koñcowy  dokonywany  jest  po  caùkowitym  zakoñczeniu  robót  i  na  podstawie

wyników  pomiarów  i  badañ  jako�ciowych  oraz  po  doprowadzeniu  nie  podlegaj¹cej  zmianie

powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporz¹dkowaniu terenu budowy.

Odbiór robót musi znaleêã swój zapis w dzienniku budowy. Zgùoszenie uzasadnionej czê�ci

wykonywanych robót do odbioru winno byã zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez

kierownika budowy.
Przy odbiorze koñcowym powinny byã dostarczone nastêpuj¹ce dokumenty:

Dokumentacja  projektowa z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupeùnieniami  w trakcie

wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia du¿ej liczby zmian powoduj¹cych, ¿e

projekt staje siê maùo czytelny, powinna byã przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,
Certyfikaty  i  inne  dokumenty  dotycz¹ce  jako�ci  wbudowanych  elementów  i  zamontowanych

urz¹dzeñ,

Protokoùy  wszystkich  odbiorów  czê�ciowych  oraz  odbiorów  urz¹dzeñ  wchodz¹cych  w  skùad

instalacji i sieci,
Protokoùy z przeprowadzonych prób szczelno�ci, pomiarów oporno�ci izolacji itp.

Przy odbiorze koñcowym nale¿y sprawdziã:

Zgodno�ã  wykonania z  dokumentacj¹  projektowa i  zapisami w dzienniku budowy dot.  zmian i

odstêpstw od tej dokumentacji, 

Protokoùy z odbiorów czê�ciowych i realizacji postanowieñ dot. usuniêcia usterek.

Protokoùy badañ instalacji elektrycznej i uziemienia.

Odbiory  czê�ciowe  i  koñcowe  powinny  byã  dokonane  komisyjnie  przy  udziale

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiaj¹cej i U¿ytkownika. Musz¹ byã

one potwierdzone wùa�ciwymi protokoùami. 

Je¿eli w trakcie odbioru oka¿e siê, ze wymagania nie zostaùy speùnione lub te¿ ujawniùy siê

jakie� usterki nale¿y uwzglêdniã to w protokole podaj¹c jednocze�nie termin ich usuniêcia. 



9. Podstawa pùatno�ci

Podstaw¹  pùatno�ci  bêdzie  kwota  wykazana  w  umowie  kontraktu  ustalona   w  drodze

przetargu  oraz  ocena  jako�ci  u¿ytych  materiaùów  i  jako�ci  wykonanych  robót  na  podstawie

wyników pomiarów i badañ.

10.  Uwagi koñcowe

Terminy realizacji  ustalono  w projekcie  umowy,  stanowi¹cym zaù¹cznik  do  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

Informacje o sankcjach za opóênienia,  usterki,  nienale¿yte wykonanie umowy zawarte w

projekcie umowy, stanowi¹cym zaù¹cznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Nie  uwa¿a  siê  za  czynnik  zakùucaj¹cy  terminow¹  realizacje  wpùyw  warunków

atmosferycznych,  które  przy  skùadaniu  ofert  musz¹  byã  normalnie  brane  pod  uwagê  /poza

katastrofami/.
Zasady ci¹gùo�ci odpowiedzialno�ci wykonawcy od chwili rozpoczêcia robót  do ich odbioru

przez zamawiaj¹cego oraz w okresie gwarancji i rêkojmi:

Wprowadza siê  zasadê,  i¿  wykonawca robót jest  w peùni odpowiedzialny  za stan placu

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjêcia placu budowy a¿ do

dnia odbioru koñcowego obiektów przez zamawiaj¹cego.

Zabezpieczenie  robót  przed  skutkami  obni¿onych  temperatur  w  okresie  obni¿onych

temperatur - obci¹¿a wykonawcê.

Okres odpowiedzialno�ci za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi siê na okres

rêkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodowaù w czasie

prac przy realizacji zadania, a¿ do przekazania go zamawiaj¹cemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rêkojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaj¹ ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca

jest odpowiedzialny wzglêdem zamawiaj¹cego je¿eli w wykonanym przedmiocie umowy ujawni¹

siê wady zmniejszaj¹ce jego warto�ã lub u¿yteczno�ã  ze wzglêdu na cel okre�lony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuùu rêkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniej¹ce w

czasie  dokonywania  czynno�ci  odbioru  oraz  za  wady  powstaùe  po  odbiorze  lecz  z  przyczyn

tkwi¹cych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno byã  stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglêdzin maj¹cych na

celu jej stwierdzenie, nale¿y zawiadomiã wykonawcê na pi�mie na 2 dni przed terminem dokonania

oglêdzin.

W protokole musi byã wyznaczony przez zamawiaj¹cego termin na usuniêcie stwierdzonych wad.

Strony mog¹ uzgodniã, ¿e wady usunie zamawiaj¹cy w zastêpstwie wykonawcy i na jego koszt w

szczegóùowych postanowieniach umowy. Usuniêcie wad musi zostaã stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po upùywie którego wygasaj¹ uprawnienia z tytuùu rêkojmi rozpoczyna siê w stosunku

do Generalnego Wykonawcy w dniu zakoñczenia przez zamawiaj¹cego czynno�ci odbioru. Je¿eli

zamawiaj¹cy  przed  odbiorem  przejmie  przedmiot  umowy  do  eksploatacji  /u¿ytkowania/,  bieg

terminu, po upùywie którego wygasaj¹ uprawnienia z tytuùu rêkojmi rozpoczyna siê w dniu przyjêcia

przedmiotu umowy do eksploatacji  / u¿ytkowania /.

Stwierdzenie  przez  strony umowy,  i¿  uszkodzenia  powstaùe  w  okresie  trwania  rêkojmi

spowodowane zostaùy niewùa�ciw¹ eksploatacj¹ przez u¿ytkownika spowoduje , ¿e uprawnienia z

tytuùu rêkojmi  wygasaj¹    z  dniem, w którym tak¹  okoliczno�ã  strony stwierdziùy.  Wykonawca

bêdzie  jednak  do  ustalonego  terminu  rêkojmi  zobowi¹zany  szkodê  naprawiã,  za  odrêbnym

wynagrodzeniem.
Organ  mo¿e  zleciã  na  koszt  sprawcy katastrofy  sporz¹dzenie  ekspertyzy,  je¿eli  jest  to

niezbêdne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 

Wszystkie  roboty wchodz¹ce w skùad  zadania  inwestycyjnego objête  przetargiem, wykonywane

bêd¹  siùami  Generalnego  Wykonawcy.  Zamawiaj¹cy  nie  bêdzie  prowadziù  robót  we  wùasnym

zakresie. 



11. Przepisy zwi¹zane

11.1. Normy

1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podziaù i opisy gruntów.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-85/C-89203 Ksztaùtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaù, nazwy okre�lenia.


