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ZAMAWIAJĄCY 
 

ZAPRASZA  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  W  POSTĘPOWANIU 
 

                          w trybie przetargu nieograniczonego 
             na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

                      (Dz. U.  Nr 164/2006, poz.1163 z  późn. zm.)  – zwana dalej ustawą      

 

 
 

Przedmiotem  zamówienia jest:   
 

         

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 
W POBIEROWIE, GMINA REWAL. 
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1.0.  Informacje o przedmiocie zamówienia. 
1.1.  Przedmiot zamówienia. 

     Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w 
Pobierowie, gmina Rewal.”   

 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest po południowo – wschodniej stronie 
Pobierowa przy drodze nr 102 Międzyzdroje – Rewal - Trzebiatów. Projektowana 
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni znajdują się na działkach nr 905/7, 905/9 i 910. 
Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w 
Pobierowie jest Kanał Dreżewski zasilający jezioro Liwia Łuża będące przepływowym 
jeziorem przymorskim. Jezioro połączone jest z Morzem Bałtyckim kanałem o nazwie 
Liwskie Ujście. 
Ścieki surowe dopływają systemem kanalizacji ciśnieniowo – grawitacyjnym w 
pierwszej kolejności na blok krat mechanicznych. Ścieki wstępne oczyszczone na kracie 
przepływają do dwukomorowego piaskownika poziomego. 
Wydzielone w płaskowniku zanieczyszczenie mineralne, zgarniane są do komory 
osadowej, skąd przenośnikiem ślimakowym podawane są do zbiornika osadowego 
(lagunę osadową). 
Wstępnie oczyszczone ścieki na kratach i piaskowniku przepływają przez zwężkę 
pomiarową do komory czepnej przepompowni ścieków surowych. Przepompownia 
podaje ścieki do wymienionej komory rozdziału ścieków na dwa reaktory biologiczne 
typu „Biomix”. Do komory rozdziału ścieków dozowany jest koagulant żelowy „PIX”. 
Reaktory „Biomix” wykonane są w postaci cylindrycznego zbiornika żelbetowego 
podzielonego koncentratycznymi przegrodami na: 

• komorę biosorpcji 
• komorę biostabilizacji 
• osadnik wtórny 
 

Po oczyszczeniu mechanicznym i biologicznym ścieków, doczyszczane na trzecim 
stopniu oczyszczania, którym są stawy stabilizacyjne porośnięte trzciną i sitowiem. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Kanału Dreżewskiego za pośrednictwem rowu 
melioracyjnego. Ustabilizowany tlenowo osad odprowadzany jest na laguny osadowe. 

 
2.0. Zakres zamówienia. 
    

2.1. W ramach tego zadania do obowiązków wykonawcy będzie należało między innymi: 

 

2.1.1. Roboty przygotowawcze w tym wykarczowanie drzew i likwidacja obiektów 
kolidujących z lokalizacją projektowanych obiektów. 

2.1.2. Roboty ziemne pod nowoprojektowane obiekty kubaturowe i liniowe w tym czasowe 
odwodnienie terenu na czas wykonania robót. 

2.1.3. Roboty konstrukcyjno – budowlane w zakresie: 

- modernizacji konstrukcji istniejących zbiorników istniejących reaktorów biologicznych. 
- wzmocnienie fundamentów i ścian budynku hali dmuchaw 
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- wykonanie konstrukcji żelbetowej piaskownika wraz z kanałami dopływowymi i 
odpływowymi, 

- wykonanie konstrukcji żelbetowej zbiornika reaktora biologicznego, 
- wykonanie konstrukcji żelbetowej komory rozdziału ścieków na osadniki wtórne, 
- wykonanie konstrukcji żelbetowej osadników wtórnych, 
- wykonanie konstrukcji żelbetowej osadników wtórnych, 
- wykonanie konstrukcji żelbetowej pompowni osadu recyrkulowanego, 
- wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu posadowionego na 

studniach fundamentowych. 
 

2.1.4. Montaż urządzeń i instalacji technologicznych w zakresie : 

- demontaż urządzeń w modernizowanych obiektach, 

- montaż urządzeń i instalacji technologicznych w modernizowanych obiektach, 

- montaż urządzeń i instalacji technologicznych w nowo projektowanych obiektach, 

- hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków i montaż biofiltra. 
 

2.1.5. Wykonanie sieci technologicznej w zakresie: 

- demontażu części istniejących sieci technologicznych, 

- wykonanie nowych sieci technologicznych, rurociągów ściekowych, osadowych i 
sprężonego powietrza do modernizowanych i projektowanych obiektów oczyszczalni 

- wykonanie nowej sieci wodociągowej do projektowanych obiektów 
 

2.1.6. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w zakresie: 

- demontażu części istniejącej sieci elektrycznej na terenie oczyszczalni, 

- demontażu istniejących instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych obiektach, 

- wykonanie nowych instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych i 
projektowanych obiektach, 

- wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego do sterowania 
urządzeniami i procesem technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 
ściekowych. 

 

2.1.7. Roboty drogowe i magazyn osadu w zakresie 

- wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych do separatora piasku i stacji 
mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, 

- wykonanie placu składowego osadu, 
 

2.1.8. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków. 

2.1.9. Koszty wody do rozruchu hydraulicznego, badań i analiz niezbędnych dla 
prawidłowego przeprowadzenia rozruchu, oraz wynagrodzenia członków Komisji 
Rozruchowej, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonania 
Kontraktu 

2.2. Po zakończeniu badań ścieków, w miesiącu lipcu zostanie podjęta decyzja o ewentualnej 
konieczności wybudowania reaktora 6.3. większego niż w projekcie. W takim przypadku 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu budowlanego i uzyskania 
pozwolenia z budowę oraz wykonania projektu wykonawczego części konstrukcyjno – 



 

 

- 5 - 

5 

budowlanej. Wyposażenie części elektrycznej AKPiA i Technologicznej powinno być 
takie samo jak w modernizowanych reaktorach 6.1 i 6.2. W ofercie należy podać cenę 
dużego i małego reaktora natomiast do obliczania ceny ryczałtowej za zadanie należy 
uwzględnić cenę dużego reaktora. 

 
2.3. Obowiązkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stwierdzenia jej 
kompletności i przydatności do wykonania pełnego zakresu robót. W przypadku 
stwierdzenia braków w dokumentacji  Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt 
dokonać uzupełnienia projektów wykonawczych. Cena podawana przez wykonawcę jako 
cena ryczałtowa musi uwzględnić wszystkie w/w prace w tym ewentualne drobne zmiany 
w projekcie wykonawczym. Przewiduje się, że uzupełnienia projektu budowlanego 
wykonawczego będą nieznaczne. Dokonanie zmian, które mogłyby spowodować zmiany 
w projekcie, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego  a także własnym 
sumptem uzyskać odpowiednie pozwolenia i zgody organów administracyjnych w 
przypadku takiej konieczności. 
Roboty budowlane wymagane do wykonania w ramach umowy: w ramach ceny 
ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z 
wykonaniem całości przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca w harmonogramie wykonywanych prac musi uwzględnić to, iż od 10 
czerwca do 10 września prace modernizacyjne na oczyszczalni będą mogły być 
prowadzone w ograniczonym zakresie np. między innymi reaktory biologiczne 6.1 i 
6.2 nie mogą być wyłączone itp. 
Prace przy obiektach nowobudowanych mogą być prowadzone bez ograniczeń 
czasowych. 

 
2.4. Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna zawierająca: przedmiar robót, 

dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, zawierająca zbiory wymagań w zakresie właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót, która stanowi Załącznik Nr 8 do specyfikacji. 
               

        Klasyfikacja usług wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
        -  główny podmiot -  kod  45.00.00.00-7., 
                                                  45.23.24.21-9 
 

2.5. Terminy  wykonania przedmiotu  zamówienia. 

Termin realizacji niniejszego zamówienia  

- rozpoczęcie   od dnia podpisania umowy.,  
- zakończenie 30 czerwca 2008 r. Termin na wykonanie zamówienia jest 

nieprzekraczalny.  

2.6. Tryb zamówienia. 

Uczestnictwo w postępowaniu jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób 
fizycznych i prawnych uczestniczących albo indywidualnie, albo grupowo (konsorcjum) 
Wykonawców z terenu Polski i krajów będących członkami Wspólnoty Europejskiej. 
Tryb  przetargu -  nieograniczony, na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą - Prawo 
zamówień publicznych,  
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2.7.  Podstawa przeprowadzenia postępowania o zamówienia. 

2.7.1.Podstawa przeprowadzenia postępowania o zamówienie jest:  

     * ogłoszenie wg wzoru  zp 300,  opublikowane: 

- w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 71 z dnia 05.04.2007 r., poz. 
20560 ,  

  - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, tj. na tablicy     
ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19 

              -    na stronie internetowej Zamawiającego - www.rewal.pl/bip,  

             *  Specyfikacja  Istotnych Warunków  Zamówienia.  

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą pobrać formularz 
zawierający SIWZ  wraz z załącznikami i dokumentacją ze strony internetowej  
Zamawiającego www.rewal.pl/bip lub wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o 
przekazanie SIWZ w formie papierowej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie 
zapłaty pokrywające koszty druku oraz przekazania formularza SIWZ w kwocie 1.586,00 
zł. Zamawiający w ciągu 5 dni od daty otrzymania wniosku wraz z potwierdzeniem 
zapłaty prześle dokumentację drogą pocztową. 

. 

Wykonawcy mają prawo zapytań odnośnie treści SIWZ  w formie pisemnej (fax nie 
będzie traktowany jako forma pisemna) oraz w formie elektronicznej (zp@rewal.pl), nie 
później jednak niż 6 dni przed datą otwarcia ofert. Zamawiający nie wyraża zgodny na 
korespondencję w formie faxu, za wyjątkiem środków odwoławczych. Treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmodyfikować SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie 
się częścią SIWZ  i zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 
SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. Osobą uprawnioną do bezpośredniego 
kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Tomasz Bartkowski, tel.+48 091 386-29-67 
w godz. 9 00 -14 00, email: zp@rewal.pl   

Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ, z którego sporządzona zostanie informacja zawierająca 
zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
ujawniania źródeł zapytań. Treść tej informacji Zamawiający przekaże Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.  

           
2.7.2. Podstawą prawną przeprowadzenia postępowania o zamówienie jest  ustawa z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 164, poz.1163 z  późn. zm.).         

Rozdział II. Instrukcje dla Wykonawców 

3.0.  Przygotowania  i składanie ofert. 
3.1.  Zawartość oferty 
        Na ofertę składa się oferta cenowa oraz wypełnione wszystkie pozostałe wymagane 

załączniki do SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia, 
zgodnie z postanowieniami ogłoszenia i pkt. 5.0. SIWZ. Podstawowym dokumentem  
oferty jest oferta cenowa, tzw. formularz ofertowy, zawierający: 
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           -  nazwisko i adres pocztowy dostawcy, zarejestrowany adres prowadzenia działalności, 
numer telefonu i  telefaksu, email i nazwisko osoby do kontaktów, 

  -   cenę ofertową określoną jako cenę ryczałtową,  
     -   termin wykonania,  
     -  warunki realizacji zamówienia  określające  terminy  dostaw,  warunki  gwarancji  i   

serwisowania,  
           -  okres związania ofertą, 
           -  spis załączonych dokumentów, 

  -  podpisy osób upoważnionych. 
Oferta cenowa sporządzona powinna być na formularzu oferty stanowiącym załącznik  nr 
2 do  SIWZ.  

3.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, 
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.  

3.3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś 
dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem (Wykonawca na 
kserokopii składa własnoręczny podpis opatrzony dopiskiem „za zgodność”). 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3.4.  Dokumenty załączone do oferty sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

         Oferta  wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

         Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

3.4. Zaleca się by wszystkie strony oferty były ponumerowane.  

3.5. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione, 
poczynając od pierwszej strony oferty poprzez wszystkie załączniki. Wszelkie miejsca, w 
których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/osoby 
podpisujące ofertę. 

3.6.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3.7.  Wykonawca składa tylko jedną ofertę, to znaczy, że może złożyć wyłącznie jedną ofertę 

występując bądź jako indywidualny Wykonawca lub jako uczestnik oferty wspólnej. 
Żaden z Wykonawców składających swoją ofertę nie może być jednocześnie 
podwykonawcą innego oferenta. Firma uczestnicząca jedynie jako podwykonawca w 
dowolnej ofercie, może wystąpić również w innych ofertach, ale wyłącznie jako 
podwykonawca. 

3.8.   Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert  

częściowych. 
3.10.  Wykonawca umieszcza kompletne dokumenty ofertowe, ułożone w  kolejności podanej 

w spisie załączników i zgodnie z ponumerowanymi stronami, w zamkniętej zewnętrznej i 
wewnętrznej kopercie z tym,  że: 

          - zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać 
oznaczenie: oferta dot. Przetarg nieograniczony „Rozbudowa i Modernizacja 
Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie, Gmina Rewal” w   Rewalu  oraz  „nie 
otwierać przed dn. 08 maja 2007 r. godz.10.00” -  bez  nazwy i pieczątki 
Wykonawcy,  
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    -  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę wraz z wymaganym dokumentami i 
być zaadresowana na Wykonawcę tak, aby można było odesłać ofertę w 
przypadku jej wpłynięcia po terminie (na tej kopercie prosimy nie pisać innych 
danych niż dane adresowe Wykonawcy). 

3.11.  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
(pokój 6 – sekretariat urzędu) do dnia 08 maja 2007 r. godz. 10.00. Za termin złożenia 
oferty uważa się datę jej złożenia w sekretariacie Zamawiającego. Wszelkie oferty 
wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie 
termin przewidzianego na wniesienie protestu.  

3.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed    
terminem składania  ofert: 

         - w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę    
swą wycofuje, w  zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 3.10. z  dopiskiem na 
kopercie zewnętrznej „wycofanie”,  

- w  przypadku   zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian; a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 
za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca 
winien dokumenty te złożyć; oświadczenie to i ewentualne dokumenty należy 
zamieścić  w zamkniętej kopercie wewnętrznej  i zewnętrznej, oznaczonych jak  w pkt. 
3.10.,  przy czym koperta zewnętrzna powinna być zaopatrzona w  dopisek „zmiany”, 
(nie dopuszczalne jest  wprowadzanie   zmian do oferty po upływie terminu składania 
ofert). 

3.13.   Jawność postępowania. 
3.13.1.Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są 

jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę 
zastrzegł  w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą  być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. Informacje, które zgodnie z brzmieniem ww ustawy nie 
mogą być zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, zostaną 
odtajnione przez Komisję przetargową. 

 
4.0. Warunki udziału,  wykluczenie  oraz  unieważnienie  postępowania. 
 
4 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
    -  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   

ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym  i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia; 
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
4.2.   Wykluczenie Wykonawców 
4.2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 24 ustawy  

wyklucza się: 
 - Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie 
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została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

-  Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

-  Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

-    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa  skarbowego, 

-    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa  skarbowego, 

-  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa  skarbowego, 

-  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa  skarbowego, 

-  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa  skarbowego, 

  -  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 
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  - Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 

4.2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 
   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie utrudniał uczciwej konkurencji.  

         - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego       
postępowania; 

         - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożyli dokumenty 
zawierające błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, 

         -  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

4.2.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców którzy zostali wykluczeni z   
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 
zastrzeżeniem  art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

4.2.4.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4.3.   Oferty wspólne. 
         Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu. Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu o zamówienie 
publiczne. Oferty wspólne powinny spełniać następujące wymagania: 

      -  oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ oraz 
zawierać wszystkie wymagane  oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów,  
oraz  pełnomocnictwo dla  wiodącego  partnera, 

      - oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez ustanowionego 
pełnomocnika,                     

Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku  
postępowania, on  zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego 
Zamawiający kieruje  informacje, korespondencję,  itp., 

        Wykonawcy występujący grupowo, wymagania dotyczące potencjału ekonomicznego 
         i technicznego powinni spełniać łącznie.  
         Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie zostanie wybrana, 

przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, muszą oni przedstawić 
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę  a czas jej obowiązywania nie może 
być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji 
jakości i rękojmi.  

      Zamawiający zastrzega, że roboty muszą być wykonane osobiście w co najmniej 70 %  
przez Lidera Konsorcjum,  a pozostałe części zamówienia zrealizują pozostali partnerzy 
oraz  podwykonawcy pod warunkiem, że w ofercie zostanie wskazane w jakiej części 
zamówienia i kto  zamierza ją wykonać. 

4.4.  Unieważnienie postępowania 
         Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 

- nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca  odrzuceniu,      
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość środków 



 

 

- 11 - 

11 

 
5.0.   Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.  
5.1.   Formularz oferty cenowej 

   Podstawowym dokumentem dokumentacji ofertowej jest formularz oferty cenowej,  wg 
wzoru podanego w załączniku nr 2, zawierający informacje  określone w pkt.  3.1. 

5.2.  Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków Wykonawców udziału w postępowaniu.  
5.2.1. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1. W 
przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  

5.2.2.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 
działalności i nie podleganie wykluczeniu z postępowania.  

         W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

     1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

      2)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

         3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.   24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

5.2.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 
Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć n/w  informacje zestawione w „oświadczeniu o kwalifikacjach 
Wykonawcy do wykonywania zamówienia”  (załączniku 3). 

 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, licząc wstecz od dnia wszczęcia 
postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, robót 
budowlanych, odpowiadających wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz 
Zamawiających, wg wzoru podanego w załączniku nr 3. Wykonawca winien wykazać, 
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że zrealizował minimum dwa zadania budowlane o wartości co najmniej 22,0 mln. 
złotych  i jeden obiekt  budowlany o wartości co najmniej 10,0 mln złotych. Z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 

               Dodatkowo ze złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie jaki zakres robót 
został wykonany i o jakiej wartości.  
 Do „wykazu” załączyć należy dokumenty potwierdzające (referencje), że wykazane w 
załączniku nr 3 roboty  wykonane zostały należycie.  

 

2)  Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 
trzech latach - licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres. Wykonawca musi posiadać przeciętne 
zatrudnienie w okresie ostatnich trzech latach, w ilości co najmniej 90 pracowników. W 
celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć Informację dotyczącą przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników 
sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.    

 
Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia personel 
inżynieryjny wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:  

• 1 osobę na stanowisku Kierownik Budowy: posiadającą co najmniej 5 letnie 
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy z zakresu budowy 
nowego obiektu mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz posiadającą 
przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy 
i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależącą do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa;  

• co najmniej 2 osoby na stanowisko Kierownika Robót Sanitarnych, posiadające 
co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / 
robót z zakresu robót sanitarnych oraz posiadające uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji 
i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
bez ograniczeń oraz przynależące do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

• co najmniej 1 osobę na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych: posiadającą co 
najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / robót 
oraz posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.      

 
Odrębnie i ponad powyższe warunki: - dla Kierownika Budowy wymagane jest posiadanie 
ogólnego doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych zgodnych z 
posiadanymi uprawnieniami w okresie co najmniej 5 lat pracy oraz - dla branżowych 
Kierowników Robót wymagane jest posiadanie ogólnego doświadczenia zawodowego na 
stanowiskach kierowniczych zgodnych z posiadanymi uprawnieniami w okresie co najmniej 3 
lat pracy.  
Za doświadczenie zawodowe rozumie się lata czynne zawodowo od daty otrzymania 
uprawnień budowlanych.  
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczeniem niezbędnym do 
wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności, sporządzony 



 

 

- 13 - 

13 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz Życiorys Zawodowy stanowiący załącznik 
nr 6 do niniejszej SIWZ oraz dołączyć należy: 
 
 

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień; 
2. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budownictwa. 

 
 
   3) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

 

-    Informację, że Lider Konsorcjum wykona co najmniej 70 % robót  oraz informację 
na temat podwykonawców pozostałej części zamówienia, Wymaga się by 
podwykonawców na etapie realizacji zatwierdził Inżynier Kontraktu. 

 

  5.2.4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez 
wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
Zamawiający żąda n/w dokumentów. 

 

  1) Sprawozdania finansowego, a w przypadku jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 
odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie 
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności ogółem - za okres ostatnich  
trzech  lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie. Z dokumentów tych powinno wynikać, że Wykonawca uzyskał w latach 
2004, 2005 i 2006, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
średnioroczne z tych trzech lat przychody z wykonawstwa robót budowlanych o 
wartości co najmniej 80,0 mln  złotych (należy udokumentować załączając wykaz 
robót w latach 2004, 2005 i 2006 z podaniem  wartości  oraz dat i  miejsca  realizacji) 
oraz  wskaźnik płynności finansowej w ostatnich trzech latach finansowych, liczony z 
bilansów sprawozdania finansowego: aktywa obrotów / zobowiązania  
krótkoterminowe > min.1,10. 

     
2)Informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wielkość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wynoszącą co najmniej 5,0 mln 
zł, wystawiona nie wcześniej  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

3) Polisę potwierdzającą, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia 
nie mniejszą niż 2,0 mln zł. 

     
 
     5.2.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 5.2.2.: 
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 1) pkt 1, 2 i 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma   
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

              a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

              b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

             c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

           2) pkt  3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt  4-8 ustawy. 

         Dokumenty, o których mowa w 5.2.7. pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w 5.2.7.  pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

         Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 5.2.7.,  zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.           

5.3. Jeżeli termin otwarcia ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego  
czasu utraciły swą  ważność,  powinny zostać uaktualnione.   

5.4  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  w wyznaczonym terminie nie złożyli 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia, konieczne będzie 
unieważnienie postępowania. 

 
6.0. Gwarancja przetargowa – wadium 
6.1. Wnoszenie wadium - wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć gwarancję 

przetargową (wadium) w wysokości  300.000 zł, w jednej lub kilku  nw. formach: 
          - w pieniądzu (przelewem na konto BS Gryfice oddział Rewal nr 

36937600010010524220020001, na którym będą przechowywane), 
 -    gwarancjach bankowych,  
 -  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

pożyczkowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo- pożyczkowej jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

          -   gwarancjach ubezpieczeniowych, 
          -   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 

    lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz.1158z póż. zm.). 



 

 

- 15 - 

15 

W przypadku przelewów, środki finansowe winny wpłynąć na konto najpóźniej w 
terminie otwarcia ofert.  Dokumenty związane z pozostałymi formami wadium należy w 
formie oryginału + kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 

6.2. Zwrot i zatrzymanie wadium - zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi w trybie 
przewidzianym w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
7.0. Okres związania  ofertą. 
 
         Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego okresu o oznaczony czas, nie 
dłużej jednak  niż  60 dni.  

 
8.0. Sposoby obliczenia  ceny i prowadzenia  rozliczeń. 
 
8.1.Oferta musi zawierać cenę ofertową brutto w złotych polskich (PLN). 
8.2.Cena oferty jest ceną ryczałtową. Podstawą jej wyliczenia są specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, projekt budowlany wykonawczy oraz przedmiary robót 
określone w „kosztorysach nakładczych” załączonych do projektu budowlanego, jednak 
Oferent może je  zweryfikować  w/g swoich obliczeń.  
Cena oferty ma obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z 
realizacją  n/w robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, wynikających wprost 
z dokumentacji projektowej. 

−   koszty robót budowlanych , montażowych i instalacyjnych, 
−   dostawa urządzeń, 
−   AKPiA, 
−   likwidacji i przebudowy  istniejących obiektów, 

− koszty organizacji placu budowy, 
− koszty robót demontażowych i rozbiórkowych, 
− koszty użytkowania mediów do czasu odbioru, 
− koszty dozoru mienia, 
− koszty ubezpieczenia budowy, 
− koszty rozruchu technologicznego. 

Ceny poszczególnych obiektów i robót określone winny być metodą kalkulacji szczegółowej 
oraz udokumentowane powinny być załączonymi do tego formularza kosztorysami 
ofertowymi, opracowanymi oddzielnie dla robót budowlanych i robot technologicznych, na 
podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego 
wykonawczego  oraz  przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe dla poszczególnych robót i 
obiektów załączyć należy do oferty w zapisie cyfrowym pdf w trzech egz.  
Łączna cena ofertowa przedmiotu zamówienia oraz w rozbiciu na ceny poszczególnych 
obiektów, przedstawiona powinna być w zbiorczym formularzu cenowym, który 
powinien zawierać wyszczególnienie obiektów i robót branżowych przedmiotu 
zamówienia oraz ceny netto wg. kosztorysów ofertowych. Wymaga się aby formularz 
cenowy stanowiący załącznik do oferty był złożony w wersji papierowej podpisanej przez 
Wykonawcę. 
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Cena ostateczna oferty stanowi sumę cen poszczególnych obiektów, robót branżowych i 
instalacji oraz wchodzących w ich skład urządzeń zestawionych w zbiorczym formularzu 
cenowym. 

 
Kosztorysy opracować należy wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 
Podane przez Oferenta czynniki cenotwórcze (ceny jednostkowe R,M.,S , narzuty Ko, Z,  itp.), 
nie podlegają korekcie podczas wykonywania kontraktu i będą podstawą kalkulacji  
ewentualnych robót dodatkowych . 

W cenie oferty zawarte winny być wszystkie podatki, cła i inne obciążenia, co do których 
płatności zobowiązany jest Wykonawca na mocy kontraktu. 
 
8.3.W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że Wykonawca 

zaoferował rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90 
ust. 1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do Wykonawcy o 
udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie określonym w 
wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Zamawiający, 
oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia.  

8.4.Na etapie sporządzania oferty Wykonawca winien zadać pytania na temat elementów, o 
które ma być uzupełniony projekt wykonawczy i, po wyjaśnieniach, wprowadzić je do 
przedmiaru. 

8.5.Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie i 
odzwierciedlać cenę wyliczoną w kosztorysie ofertowym. Wykonawca podaje cenę netto, 
podatek od towarów i usług VAT - w wysokości 22% oraz cenę brutto. Zamawiający do 
ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.   

8.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Nie 
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

 
9.0. Otwarcie i badanie ofert, zasady oceny i wybór oferty najkorzystniejszej. 
 
9.1.Komisja Przetargowa. 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego o zamówienie, dokona 
Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. Komisja Przetargowa jest  
zespołem pomocniczym Zamawiającego powołanym do publicznego otwarcia ofert, oceny 
spełnienia przez Wykonawców wymaganych warunków udziału w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Komisja Przetargowa w 
szczególności przedstawi Zarządowi Zamawiającego propozycje: 
-   wykluczenia Wykonawców,  
-   odrzucenia ofert,  
-   poprawy oczywistych omyłek, 
-   wyboru najkorzystniejszej oferty, 

      -   unieważnienia postępowania przetargowego. 
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Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma jednocześnie 
projekt umowy i zaproszenie do ewentualnych uzgodnień warunków umowy nie 
określonych w ogłoszeniu i SIWZ. 

9.2. Otwarcie ofert. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Rewalu    
ul. Mickiewicza  19,  72-344 Rewal 

w  dniu 08 maja 2007 r. godz. 10.30 sala konferencyjna nr 5.  

W części jawnej pracy Komisji Przetargowej, jej Przewodniczący na wstępie 
poinformuje przedstawicieli Wykonawców jaką kwotę Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Następnie dokona otwarcia 
kopert zewnętrznych zawierających dokumenty przetargowe oznaczonych jak oferty 
„WYCOFANE”. Oferty złożone po upływie terminu na ich złożenie nie zostaną 
otwarte. 

Pozostałe oferty wraz z modyfikacjami Komisja Przetargowa otwiera według 
kolejności ich złożenia, ujawniając do publicznej wiadomości nazwę i adres 
Wykonawcy oraz  cenę  ofertową. 
W części niejawnej Komisja Przetargowa dokona oceny spełnienia przez Wykonawców 
wymaganych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz  
dokona badania i oceny ofert.  

9.3. Poprawienie oczywistych omyłek. 

Zamawiający  poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę. Zasady poprawiania 
oczywistych omyłek przyjmuje się zgodnie ze sposobami określonymi w art. 88  ustawy.  

9.4. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

       -       jest nie zgodna z ustawą,      

−  jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

− jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w zrozumieniu przepisów o   
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

−  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

− Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na  
poprawienie oczywistych omyłek   w obliczeniu ceny, 

−  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

− zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny których nie można poprawić w 
sposób przyjęty w  SIWZ, lub błędy w obliczeniu ceny, 

− jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
O odrzuceniu ofert, Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 
podając uzasadnienie  faktyczne i prawne. 

9.5.  Uzupełnienie dokumentów 
        Jak już podano w pkt 5.4 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  w wyznaczonym 

terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia, konieczne 
będzie unieważnienie postępowania. 
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9.6. Kryteria i sposób oceny ofert. 
 

9.6.1.Kryteria oceny.  

Oferty prawidłowe pod względem formalnym będą oceniane pod względem 
merytorycznym przez Komisję wg poniższych kryteriów i ich wagi: 

 

Lp. 

 

Rodzaj kryterium  

Znaczenie 
(waga) % 

1 2 3 

1. Oferowana cena ryczałtowa 90% 

2. Czas udzielenia gwarancji na roboty technologiczne i urządzenia 5% 

3. Czas udzielenia gwarancji na szczelność zbiorników reaktorów 
biologicznych 

5% 

 R a z e m  100% 

 

Członkowie Komisji Przetargowej oceniając oferty w kryterium cena, posiłkują się skalą 
punktów pomocniczych 0 ÷100, które następnie przemnożone przez wagę procentową 
(znaczenie) dadzą w wyniku ocenę w kryterium. 

 

9.6.2. Sposób oceny. 
Oferowana cena ryczałtowa. 

              Ocena w tym kryterium zostanie ustalona wg następującego wzoru:  
                                                              Najniższa cena ofertowa 

    ------------------------------------------    x    100 x 0,90 =............,      max. 90 pkt. 

                                                                Cena oferty ocenianej  
  

Udzielenie gwarancji  i wydłużenie terminu rękojmi. 

 
Wykonawca robót budowlanych stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego ponosi  
wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi , której okres obowiązywania 
wynosi: 

            -     roboty budowlane – 3 lata, 
            -     roboty  technologiczne i urządzenia – 1 rok.  

Obowiązkiem Oferenta będzie udzielenie również gwarancji na wyżej wymienione 
okresy. Zamawiający oczekuje od Oferentów propozycji wydłużenia okresów 
obowiązywania rękojmi i gwarancji. W kryterium tym Zamawiający dokona oceny 
wydłużenia  gwarancji i rękojmi, przydzielając za: 

− przedłużenie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - 0,50 pkt. za 
każdy rok, nie więcej jednak niż 2,0 pkt. łącznie, 

− przedłużenie gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty (technologia i 
urządzenia) - 3,0 pkt za dodatkowe 12 miesięcy, Nie udzielenie 
dodatkowej dwunastomiesięcznej gwarancji ocenione zostanie na 
poziomie 0,0 pkt. 

Maksymalnie w tym kryterium Oferent może uzyskać:  
2 + 3 = 5 pkt. 
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Udzielenie gwarancji i wydłużenie  rękojmi na szczelność zbiorników reaktorów biologicznych 

 
Zamawiający oczekuje od Oferentów propozycji wydłużenia okresu obowiązywania rękojmi i 
gwarancji przewidzianego w Kodeksie Cywilnym na szczelność zbiorników reaktorów 
biologicznych. W kryterium tym Zamawiający dokona oceny wydłużenia  gwarancji i rękojmi, 
nie dłużej jednak, jak o 1 rok,  przydzielając za: 

 
- przedłużenie gwarancji i rękojmi  na szczelność reaktorów biologicznych - 5,0 pkt. za rok,  
 

Nie udzielenie dodatkowej dwunastomiesięcznej gwarancji ocenione zostanie na 
poziomie 0,0 pkt. 

 

9.6.3.  Wybór oferty najkorzystniejszej.                       

Ocenę łączną stanowi sumą punktów poszczególnych kryteriów określonych w pkt. 
9.6.2.  Najkorzystniejsza będzie oferta,  która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

10.0. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

10.1.Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może uznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych. 

10.2.  Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. Protest winien wskazywać:  
1) oprotestowaną  czynność albo zaniechanie Zamawiającego, 
2) żądanie Protestującego, 
3) zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających wniesienie protestu. 
 
10.3. Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie, które wnosi 

się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 
informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego. Odwołanie podlega opłaceniu 
wpisem 

 
11.0.  Inne informacje. 
11.1. Zmiana wybranej oferty. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że 
zachodzą przesłani określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 

11.2.  Zawarcie umowy     
         Jeżeli przetarg nie zostanie unieważniony i zostanie wybrana jedna ze złożonych ofert, 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze  
oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych oraz wykluczonych Wykonawcach – 
stosowanie do brzmienia art. 92 ustawy. Wykonawca, którego ofertę uznano za 
najkorzystniejszą zostanie poinformowany o dacie i miejscu zawarcia umowy.          

11.3.  Jawność i ważność umowy 
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    Umowa  stanie się ważna z dniem jej podpisania i jest jawna. 

11.4.  Ogólne warunki umowne.  

Wykonanie przedmiotu zamówienia następuje w wyniku umowy zawartej z 
Zamawiającym, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa i zmiany 
postanowień umowy wymagają formy pisemnej. 
Szczegółowy zakres zawiera opis przedmiotu zamówienia ( rozdz. IV,  pkt. 12.0. SIWZ). 

11.5. Obowiązki Stron 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności wymienionych w umowie, a  
Zamawiający zachowuje prawo do kontroli postępu i jakości oraz uczestnictwa  w każdej 
fazie realizacji usługi oraz zobowiązany jest odebrać usługę po jej należytym wykonaniu  
w całości. Wykonawca nie może powierzyć przedmiotu umowy innej jednostce. 

11.6. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 10 % wynagrodzenia 
umownego za przedmiot umowy, w formie przewidzianej ustawą, Wykonawca wnosi 
przed podpisaniem umowy. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie przewidzianej trybem art. 148 do art. 150 ustawy.  

W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże także polisę 
ubezpieczeniową OC oraz od ryzyka budowlanego, na łączną kwotę nie mniejszą niż 
2,00 mln zł wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń,  
 
W umowie zostaną ustalone kary umowne w niżej podanych wypadkach i wysokościach: 

          - za zwłokę w wykonaniu robót (dotyczy terminów wykonania poszczególnych   
obiektów wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz całego zadania) - 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień nie wykonania lub nienależytego 
wykonania robót,  

          -   za zwłokę w usunięciu wad -  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
nie wykonania lub nienależytego wykonania robót,        

        

Za odstąpienie od umowy, strona która ponosi odpowiedzialność, płaci karę umowną w 
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 
W wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokryje faktycznie poniesionej szkody, 
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  
Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, np. na skutek nie wykonania robót w 
wymaganym terminie, nie osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego, i itp.,  
Zamawiający narażony zostanie na utratę korzyści finansowych, gwarantowanych przy 
realizacji inwestycji finansowanych z udziałem środków publicznych, Wykonawca 
oprócz kar umownych wymienionych w tych punktach, zobowiązany będzie pokryć 
utracone korzyści przez Zamawiającego.  

11.7. Warunki udzielenia gwarancji  

11.7.1.Okres udzielenia gwarancji 

W przypadku wygrania postępowania i realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający 
wymaga od Wykonawców zagwarantowania : 

- należytej jakości zrealizowania przedmiotu zamówienia, 

- udzieleniu gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy. 
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11.7.2.Szczegółowe warunki udzielenia gwarancji stanowiące załącznik do umowy, winny 
zawierać, co najmniej  poniższe  warunki: 

1) Odstępstwa od zamierzonych efektów ekologicznych i wady fizyczne zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia będą usuwane na koszt wykonawcy niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu trzech 
dni. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie,  po ujawnieniu wady.  Za 
dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również 
telegraficznie, faxem, telefonogramem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. 
Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie. 

2)  W przypadku konieczności zabrania części zrealizowanego przedmiotu zamówienia 
od Zamawiającego, celem usunięcia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko 
Wykonawcy i w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Wykonawca 
obowiązany jest w takim przypadku zainstalować urządzenie zastępcze 
gwarantujące możliwość działania tej części przedmiotu zamówienia. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego 
zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w gwarancji, 
Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

     4)  Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia na wolną od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, 
o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad 
określonych w pkt. 1. 

            5)  Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na 
rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, 
termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, 
zasady te stosuje się odpowiednio. 

       6)  Dokonanie naprawy lub wymiany wykonawca potwierdza na piśmie. 
       7) Wykonawca może dokonać usunięcia wady w zrealizowanym przedmiocie 

zamówienia przez osoby trzecie lub za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej 
zgody Zamawiającego. 

11.8. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające 
         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w trybie przewidzianym 

postanowieniami art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy. 
        
Rozdział  IV.  Opis  przedmiotu zamówienia    
12.0. Dane ogólne 
12.1. Przedmiot zamówienia - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia  
 
Nazwa i adres inwestycji: 

ROZBUDOWA l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie  

 
1.2. Przedmiot i zakres Robót  
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej 
ST)podzielono na dwie części: 
1. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) są wspólne, wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie". 
 
Specyfikacje Techniczne (zwane dalej ST) omówiono w drugiej części opracowania i 
obejmują następujące rodzaje Robót wykonane w ramach ww. zamówienia: 
 

ST.01. Roboty przygotowawcze i ziemne 
ST.02. Roboty konstrukcyjno - budowlane 
ST.03. Montaż urządzeń i instalacji technologicznych 
ST.04. Sieci technologiczne 
ST.05. Instalacje elektryczne i AKPiA 
ST.06. Roboty drogowe i magazyn osadu 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych odnoszących się do zlecenia na wykonanie 
Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.2.1 Nazwy i kody CPV  
 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych.  
 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45252100-9  Zakłady oczyszczania ścieków 
45252124-3  Przepompownie 
45252140-1  Zakłady odwadniania osadu 
45252000-8  Roboty w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania  
 odpadów 
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45252200-0  Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
45311000-0  Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 
45315100-9  Prace dotyczące wykonywania elektrycznej instalacji inżynieryjnej 
45315300-1  Instalacje energetyczne zasilające w energię elektryczną 
45315500-3  Prace dotyczące wykonywania instalacji średniego napięcia 
45315600-4  Prace dotyczące wykonywania instalacji niskiego napięcia 
50921000-7  Instalacja urządzeń pomiarowych 
72245000-4  Usługi analizy i programowania systemów  
 
1.2.2 Zakres Robót  
 
− Roboty przygotowawcze w tym wykarczowanie drzew i likwidacja obiektów kolidujących z 

lokalizacją projektowanych obiektów 
− Roboty ziemne pod nowoprojektowane obiekty kubaturowe i liniowe w tym czasowe 

odwodnienie terenu na czas wykonania robót 
− Roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie: 

− Wyburzenia skosów technologicznych i zabetonowanie istniejących studni osadowych  
w istniejących reaktorach biologicznych 

− Wykonanie dodatkowych ścian wewnętrznych, w istniejących reaktorach biologicznych  
− Wykonanie uszczelnienia ścian zewnętrznych i wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej 
w istniejących reaktorach biologicznych  

− Wzmocnienie fundamentów i ścian budynku hali dmuchaw 

− Wykonanie konstrukcji żelbetowej piaskownika wraz z kanałami dopływowym i 
odpływowym  

− Wykonanie konstrukcji żelbetowej zbiornika reaktora biologicznego  
− Wykonanie konstrukcji żelbetowej komory rozdziału ścieków na osadniki wtórne 
− Wykonanie konstrukcji żelbetowej osadników wtórnych 
− Wykonanie konstrukcji żelbetowej pompowni osadu recyrkulowanego 
− Wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu posadowionego na studniach 

fundamentowych 
− Montaż urządzeń i instalacji technologicznych w zakresie : 

− Demontażu istniejących krat i montażu w ich miejsce krat mechanicznych z prasami do 
skratek i kraty ręcznej  

− Demontażu urządzeń do usuwania piasku z istniejącego piaskownika 
− Montaż urządzeń do mechanicznego usuwania piasku i tłuszczu z projektowanego 

piaskownika 
− Wymiana pomp ściekowych, rurociągów i armatury w pompowni ścieków 
− Wymiana zastawek w modernizowanej wieży rozdziału ścieków na reaktory biologiczne 
− Montaż wyposażenia mechanicznego i systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego 

w reaktorach biologicznych 
− Montaż wyposażenia mechanicznego osadników wtórnych 
− Montaż pomp, rurociągów i armatury w pompowni osadów recyrkulowanych 
− Montaż wyposażenia mechanicznego stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji 

osadu 
− Wymiana dmuchaw i rurociągów sprężonego powietrza w hali dmuchaw 
− Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków i montaż biofiltra 
− montaż zwężki pomiarowej Venturi'ego 

− Wykonanie sieci technologiczne w zakresie : 
− Demontażu części istniejących sieci technologicznych  
− Wykonania nowych sieci technologicznych, rurociągów ściekowych, osadowych i 
sprężonego powietrza do modernizowanych i projektowanych obiektów oczyszczalni 

− Wykonanie nowej sieci wodociągowej do projektowanych obiektów 
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− Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w zakresie : 
− Demontażu części istniejącej sieci elektrycznej na terenie oczyszczalni 
− Demontażu istniejących instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych obiektach  
− Wykonania nowych instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych i 

projektowanych obiektach 
− Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego do sterowania 
urządzeniami i procesem technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 
ściekowych 

− Roboty drogowe i magazyn osadu w zakresie  
− Wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych do separatora piasku i stacji 

mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu 

− Wykonanie placu składowego osadu 
− Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków 
 
1.2.3 Prace towarzyszące i roboty  tymczasowe  
 
Zakres Robót towarzyszących i tymczasowych obejmuje: 
 
− geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych i osi trasy 

obiektów liniowych wraz z zaniwelowaniem roboczych punktów wysokościowych 
− wytyczenie i wygrodzenie Terenu Budowy, 
− urządzenie Zaplecza Budowy, 
− wykonanie tymczasowych obiektów, pompowni ścieków i stacji dmuchaw dla zapewnienia 

ciągłości pracy oczyszczalni podczas modernizacji 
− wykonanie tymczasowych rurociągów ściekowych i sprężonego powietrza dla zapewnienia 

ciągłości pracy oczyszczalni podczas modernizacji  
− zagospodarowanie Terenu Budowy, 
− likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Budowy po zakończeniu inwestycji. 
 
Koszty wykonania i utrzymania obiektów, instalacji i sieci tymczasowych niezbędnych do 
zachowania ciągłości pracy oczyszczalni podczas prac modernizacyjnych Wykonawca winien 
ująć w cenie kontaktowej. 
 
1.3 Informacja o Terenie Budowy  
 
Cały zakres budowy znajduję się na terenie czynnej oczyszczalni ścieków w 
Pobierowie.  
Szczegółowa lokalizacja wszystkich elementów Budowy została przedstawiona na właściwych 
Planach Zagospodarowania Terenu.  
 
Teren Budowy jest własnością Inwestora lub znajduje się we władaniu Inwestora. Czynności 
związane z wykonywaniem prac budowlano-montażowych objętych kontraktem muszą być 
zamknięte w obrębie terenu budowy. 
 
1.3.1 Lokalizacja  
 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest po południowo -wschodniej stronie 
Pobierowa przy drodze Nr 102 Międzyzdroje- Rewal - Trzebiatów. 
 
1.3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne  
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Pod względem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Janicy. W związku z tym w 
podłożu stwierdzono występowanie, charakterystycznych dla tego typu form 
morfologicznych, utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego oraz głębiej 
zalegających gruntów wieku plejstoceńskiego. 
Holocen na całym badanym terenie reprezentowany jest od góry przez warstwę gruntów 
pochodzenia antropogenicznego, tj. nasypów. Skład nasypów oraz ich miąższość, z 
uwagi na antropogeniczny charakter nasypów, jest dość zróżnicowany. Przeważa nasyp 
zbudowany z piasków, ale trafiano również na domieszki gruzu, gleby lub torfu. Miąższość 
nasypów w miejscach wykonania otworów waha się w granicach od 0,5 m do 3,7 m.  
Głębiej występują utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego akumulacji aluwialno-
bagiennej, wykształcone w postaci torfów, namułów, kred oraz piasków próchnicznych,  
a także grunty akumulacji morskiej i rzecznej (różnoziarniste piaski z lokalnymi domieszkami 
części organicznych). 
Na większości badanego terenu nawiercono swobodne zwierciadło wody gruntowej, które 
układało się na głębokościach od 0,9 m do 2,8 m, co odpowiada rzędnym 1,4 - 1,6 m n.p.m. 
Swobodne zwierciadło nawiercono w obrębie piasków oraz gruntów nasypowych 
(sypkich). Na części terenu w rejonie, w którym poniżej nasypów zalegają grunty 
organiczne, nawiercone zwierciadło ma charakter napięty (jest napinane przez warstwę 
gruntów słabiej przepuszczalnych - torfów, namułów lub kred). Nawiercone zwierciadło 
stabilizuje na podobnej głębokości, co zwierciadło swobodne, co świadczy o ich łączności 
hydraulicznej. Dodatkowo w otworach, w których zwierciadło ma charakter napięty, 
powyżej poziomu nawiercenia występują sączenia wody gruntowej o różnej intensywności.  
Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń i może ulegać okresowym zmianom w 
zależności od opadów atmosferycznych i pory roku. Przewiduje się wahania ustabilizowanego 
zwierciadła w granicach ± 0,5 m.  
Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych został przedstawiony w 
Dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia dla projektu modernizacji i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pobierowie.  
 
1.3.3 Istniejąca oczyszczalnia ścieków 
 
Oczyszczalnia ścieków w Pobierowie jest obiektem przyjmującym ścieki z miejscowości pasa 
nadmorskiego z kilku gmin i miejscowości: 

- gmina Rewal - Rewal, Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Śliwin, Pogorzelica, 
- gmina Dziwnów - Łukęcin, 
- gmina Świerzno - Gostyń. 

Budowę oczyszczalni ścieków rozpoczęto w 1983r.  

Rozruch oczyszczalni ukończono w 1993r. 

 

W skład oczyszczalni wchodzą; 

a) część mechaniczna 

�    stacja zlewcza 

� komora krat 

� piaskownik 

� laguna piaskowa 

� przepompownia ścieków surowych 

� komora rozdziału 
 

b) część biologiczna 
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� reaktory biologiczne typu „Biomix" 

� stawy stabilizacyjne (pola trzcinowe) 

� stacja dozowania koagulantu 
 

c) część osadowa 

� laguny osadowe 
 

d) rurociągi technologiczne 

e) sterownia z zapleczem administracyjnym i warsztatowym 
 

Technologia pracy oczyszczalni  

 

Ścieki surowe dopływają systemem kanalizacji ciśnieniowo - grawitacyjnym w pierwszej 
kolejności na blok krat mechanicznych. Ścieki wstępnie oczyszczone na kracie 
przepływają do dwukomorowego piaskownika poziomego.  

Wydzielone w płaskowniku zanieczyszczenia mineralne, zgarniane są do komory 
osadowej, skąd przenośnikiem ślimakowym podawane są do zbiornika osadowego 
(lagunę osadową).  
Wstępnie oczyszczone ścieki na kratach i piaskowniku przepływają przez zwężkę pomiarową 
do komory czepnej przepompowni ścieków surowych. Przepompownia podaje ścieki do 
wyniesionej komory rozdziału ścieków na dwa reaktory biologiczne typu "Biomix". Do 
komory rozdziału ścieków dozowany jest koagulant żelazowy „PIX". 

Reaktory "Biomix" wykonane są w postaci cylindrycznego zbiornika żelbetowego 
podzielonego koncentrycznymi przegrodami na: 

� komorę biosorpcji 

� komorę biostabilizacji 

� osadnik wtórny 

Z komory rozdziału ścieki wpływają do komory biosorpcji (komora wewnętrzna), gdzie 
odbywa się pierwsza faza biologicznego oczyszczania. W środku komory biosorpcji znajduje 
się rura centralna pełniąca funkcję grawitacyjnego zagęszczacza osadu czynnego oraz 
komory operacyjnej do recyrkulacji osadów.  

W dnie komory biostabilizacji znajdują się rozmieszczone osiowo cztery studnie osadowe 
wyposażone w pompy do recyrkulacji osadu czynnego. Z komory biosorpcji ścieki przepływają 
samoczynnie do komory biostabilizacji, gdzie następuje dalsze biologiczne oczyszczanie 
ścieków połączone z tlenową stabilizacją biomasy osadu czynnego. Z komory 
biostabilizacji przydennymi otworami szczelinowymi sedymentujący osad czynny wpływa do 
komór klarowania (komora zewnętrzna) osadników kieszeniowych, w których następuje 
oddzielenie osadu czynnego od sklarowanych oczyszczonych ścieków. Wydzielony osad po 
skośnej ścianie i kierownicach, przez otwory zsuwa się do komory biostabilizacji. Usuwanie 
nadmiaru ilości osadu czynnego z "Biomixu" odbywa się poprzez rurę centralną, w której 
osad przed usunięciem jest wstępnie zagęszczany grawitacyjnie. 
Po oczyszczeniu mechanicznym i biologicznym ścieków, doczyszczane na trzecim stopniu 
oczyszczania, którym są stawy stabilizacyjne porośnięte trzciną i sitowiem.  
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Kanału Dreżewskiego za pośrednictwem rowu 
melioracyjnego.  
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Ustabilizowany tlenowo osad odprowadzany jest na laguny osadowe. 
 
Wymagany stopień oczyszczania ścieków 
 
Zamawiający posiada aktualne Pozwolenie wodno-prawne na eksploatację oczyszczalni 
ścieków ważne do 31 października 2012 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryficach. 
 
Zgodnie z Pozwoleniem stan i skład odprowadzanych ścieków nie może przekraczać 
poniższych parametrów: 
 

� Odczyn   pH    6,5 ÷ 9,0 
� Zawiesiny ogólne    25,0 mg/dm3 
� Fosfor ogólny   1,5 mgP/dm3 
� ChZT     80,0 mgO2/dm3 
� BZT5     15,0 mgO2/dm3 
� Azot ogólny    30,0 mgN/dm3 

 
Podczas modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków kład odprowadzanych ścieków nie 
może przekraczać parametrów określonych w Pozwoleniu wodno-prawnym. 
 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi że nie jest możliwe utrzymanie określonych w Pozwoleniu składu 
ścieków oczyszczonych we własnym zakresie i na własny koszt wystąpi o pozwolenie na 
czasowe odstępstwo od parametrów określonych w Pozwoleniu wodno-prawnym  
 
1.4 Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z: 
− zawartym Kontraktem,  
− Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
− Dokumentacją Projektową, 
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  
− poleceniami Inżyniera Kontraktu 
 
1.4.1 Dokumentacja Projektowa  
 
Dokumentacja Projektowa została sporządzona przez : 
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych 
EKOMETRIA Spółka zo.o.  
ul. Elbląska 66 
80-761 Gdańsk 
 
Dokumentacja projektowa zawiera następujące części:  

 
L.p. Wyszczególnienie  

 PROJEKT BUDOWLANY  
1.  TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu  Eko 167.1 

2.  TOM II – Projekt Architektoniczno – Budowlany   

Technologia 

Eko 167.2 
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3. TOM III - Projekt Architektoniczno – Budowlany   

Architektura, Konstrukcja, Drogi i magazyn osadu, 
Instalacje elektryczne i automatyki 

Eko 167.3 

4. Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia  

   

 PROJEKT WYKONAWCZY  

5. Technologia  Eko 167.5 
6. Architektura - Konstrukcja Eko 167.6 

6.1 Piaskownik OB. nr 3 Eko 167.6.1 

6.2 Reaktor biologiczny OB nr 6.1, 6.2 Eko 167.6.2 

6.3 Reaktor biologiczny OB nr 6.3 Eko 167.6.3 

6.4 Komora rozdziału ścieków OB. nr 7 Eko 167.6.4 

6.5 Osadnik końcowy OB. nr 8.1, 8.2, 8.3 Eko 167.6.5 

6.6 Pompownia osadu powrotnego OB. nr 9 Eko 167.6.6 

6.7 Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu 
OB. nr 10 

Eko 167.6.7 

6.8 Hala dmuchaw OB. nr 12 Eko 167.6.8 

7. Instalacje elektryczne i automatyki Eko 167.7 

8. Drogi i magazyn osadu Eko 167.8 

 CZĘŚĆ KOSZTOWA  

9. Kosztorys inwestorski Eko 167.4 

10. Przedmiar i kosztorys ślepy Eko 167.10 

 
Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kon traktu.  

 
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem wraz z 
wersją elektroniczną. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca wykona na własny koszt. 
 
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być 
wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Inżyniera Kontraktu, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem 
Kontraktu. 
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W okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa w wersji drukowanej znajduje 
się do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
 
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlanych, w przypadku 
stwierdzenia braków w dokumentacji własnym staraniem i na własny koszt dokonać 
uzupełnienia projektów wykonawczych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie 
kontraktu i wykonanie w/w projektów. Cena podawana przez wykonawcę jako cena 
ryczałtowa musi uwzględnić wszystkie w/w prace w tym ewentualne zmiany w projekcie 
wykonawczym. Dokonanie zmian, które mogłyby spowodować zmiany w projekcie, 
Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego 
a także własnym sumptem uzyskać odpowiednie pozwolenia i zgody organów 
administracyjnych.  
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt 
organizacji robót, projekt organizacji terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w 
energię elektryczną terenu budowy, oraz Program Zapewnienia Jakości robót. Koszt 
powyższych opracowań należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram robót 
gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych robót. 

 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną i 
mapą geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w ośrodku dokumentacyjnych zasobów 
geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
 
Wykonawca sporządzi we własnym zakresie Dokumentację Rozruchową i ujmie koszt jej 
wykonania w cenie kontraktu. 
 
Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera 
Kontraktu. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z postanowień Kontraktu. 
 
Dokumentacja projektowa dla reaktora biologicznego OB nr 6.3  
 
Po zakończeniu badań ścieków, w miesiącu lipcu zostanie podjęta decyzja o ewentualnej 
konieczności wybudowania reaktora 6.3. większego niż w projekcie. Wykonawca będzie 
zobowiązany do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia z budowę oraz 
wykonania projektu wykonawczego części konstrukcyjno – budowlanej. Wyposażenie części 
elektrycznej AKPiA i Technologicznej powinno być takie samo jak w modernizowanych 
reaktorach 6.1 i 6.2.  
 
W ramach Projektu Budowlanego reaktora 6.3 należy sprawdzić czy wydajność dmuchaw 
przyjętych w Projekcie Budowlanym jest wystarczająca do zwiększonej wielkości reaktora 
 
W ofercie należy podać cenę dużego i małego reaktora natomiast do obliczania ceny 
ryczałtowej za zadanie należy uwzględnić cenę dużego reaktora. 
 
Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości 
przedmiotu zamówienia. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 

Z wyjątkiem, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych 
Wykonawca winien wykonać i wykończyć Roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z 
Kontraktem. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inżyniera 
Kontraktu we wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezależnie czy były one wymienione 
w Kontrakcie czy nie. 

    
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera 
Kontraktu są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z 
tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 
 
W przypadku rozbieżności występujących w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali 
rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

 
a. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 
b. Dokumentacja Projektowa 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inżyniera Kontraktu, który zadecyduje o dokonaniu 
niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadawalającą jakość Robót, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy  
i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne  
i naziemne oraz repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej oraz miejsce  
i sposób odprowadzania ścieków.  
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.  
 
Zasady wejścia pracowników oraz wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren zamknięty, 
jakim jest oczyszczalnia ścieków Pobierowo muszą być skoordynowane i uzgodnione  
z Kierownictwem oczyszczalni.  
 
1.4.3 Biura, obsługa i obiekty na Terenie Budowy 
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Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca 
przedstawi na planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi proponowanymi 
miejscami lokalizacji:  
 
− zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),  
− należących do Wykonawcy magazynów do składowania urządzeń,  
− placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 
 
Plan wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 
1.4.4 Zaplecze Budowy  
 
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem Robót, w okresie do 30 dni od 
daty przekazania Placu Budowy.  
Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją Zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z 
podstawowych mediów np.: wodę i ścieki, jak również energię elektryczną będą pokryte przez 
Wykonawcę do ukończenia Robót tj. do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Koszty jednostkowe korzystania z mediów są następujące: 
- woda - aktualne stawki użytkownika 

- ścieki - aktualne stawki użytkownika 

- energia elektryczna – stawki ENEA S.A. Szczecin. 
 
Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza 
należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
1.4.5 Tablice informacyjne budowy  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), 
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej, zawierającej: 
• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu 

nadzoru budowlanego, 
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora, 
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców 

robót budowlanych, 
• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

− kierownika budowy, 
− kierowników robót, 
− inspektora nadzoru inwestorskiego, 
− projektantów, 
− numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 
− numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenie 
Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Kontraktu 
 
1.4.6 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  
 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
ujęty przez Wykonawcę w cenie Kontraktu. W cenę Kontraktu włączony winien być także 
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koszt  doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy dla 
potrzeb realizacji Robót takich jak: energia elektryczna,  woda, ścieki, itp.  
W cenę Kontraktu winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót, 
zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
1.4.7 Opracowania i prace geodezyjno -kartograficzne  
 
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy podmioty 
posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie. 
 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie  
 
Projekt zagospodarowania terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych 
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów 
projektowanych obiektów budowlanych. 
W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii 
rozgraniczających, usytuowania obiektów budowlanych kubaturowych, liniowych oraz dróg i 
placów jak również projektowanego ukształtowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu 
zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.  
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, 
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 
 
− główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
− charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli, 
− stałe punkty wysokościowe - repery. 
 
Czynności geodezyjne w toku Robót 
 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
 
− geodezyjną obsługę Robót, 
− pomiary podłoża oraz pomiary odkształceń budowli. 
 
Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 
budowli.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
Dziennika Budowy.  
 
Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie 
lub kontrolę wyznaczenia. 
 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
 
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. 
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  
 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia  
i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli.  
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów, budowli i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu.  
Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 
 
1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i służby eksploatacyjne oczyszczalni 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.  
 
1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności  
• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 
 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

c)  stosował się do zaleceń zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko w fazie budowy,  
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Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
 
1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
  
1.7.1 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 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 socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia, zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta.  
„Plan BiOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 
− Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 
− Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy.  
− Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na 

terenie objętym Umową.  
− Inżynier ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 

Umową przez personel Wykonawcy i własny personel.  
− Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 

stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.  
− Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 

świadectwo o przeszkoleniu.  
− Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 

posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem 
dopuszczenia do określonych prac.  

− Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac.  

− Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem 
odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy.  
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Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inżyniera w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt 
pierwszej pomocy.  
Inżynier ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane na 
piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 
pisemnymi wynikami kontroli Inżyniera.  
 
Bezpieczeństwo prac na czynnym obiekcie. 
 
Plan BIOZ powinien uwzględniać wykonywanie robót budowlano-montażowych na czynnym 
obiekcie oczyszczalni ścieków.  
Teren budowy, na którym znajdują się czynne obiekty technologiczne zostanie podczas 
wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika. 
Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogą być wykonywane na podstawie 
pisemnej zgody Użytkownika. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Użytkownikiem technologię i harmonogram Robót na 
czynnych obiektach zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót, w 
nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu robót. 
 
1.7.2 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w 
wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy.  
 
1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Z uwagi na fakt, że wszystkie roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym czynnej 
oczyszczalni ścieków Pobierowo warunki dotyczące organizacji ruchu na budowie należy 
uzgodnić z Inżynierem Kontraktu i Kierownictwem oczyszczalni. 
 
1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy  
 
Teren oczyszczalni ścieków jest terenem ogrodzonym. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do:  
•  przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania Terenu Budowy, lub szkiców 

planu organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji,  
•  wygrodzenia budowy,  
•  właściwego składowania Materiałów,  
•  utrzymania czystości Terenu Budowy oraz dróg i chodników doprowadzających do niego. 
 
1.10 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej: 
 
Plac Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione 
przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w Kontrakcie 
jako część Placu Budowy. 
 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, 
powierzchni i niwelacji terenu jakie występują przy robotach liniowych drogowych i robotach 
powierzchniowych. 
 

Roboty Budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej 
konserwacji. 
 

Urządzenia Budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
 

Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik 
montażu. 
 
Pozwolenie na Budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  
 

Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego 
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, 
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez 
Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem jak również przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu. 
 

Dokumentacja Powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 

Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.  
 

Laboratorium  – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, służące 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną 
jakości materiałów i robót. 
 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. 
 

Biuro Projektowe  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 

Siła Wyższa – działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, dochowując 
należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. 
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Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o 
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do och wydawania jest 
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja 
Europejska, DG Enterprise, Bruksela).  
 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 
 

Projektant  - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, 
która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej.  
 

Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

Polecenie Inżyniera Kontraktu – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
 

Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
 

Wyceniony Przedmiar Robót  – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego oferty. 
 

Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych.  
 
1.11 Biuro dla Inżyniera Kontraktu. 

 
W ramach ryczałtu, przyjętego w przedmiarze, Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu 
zapewni dla potrzeb Inżyniera Kontraktu: 

 
a. odrębne pomieszczenie biurowe na terenie budowy, wyposażone w instalacje 

elektryczną, sanitarną ogrzewanie, zabezpieczone przed włamaniem, zapewniające 
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właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowe, umeblowane w 
dwa biurka z krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół i krzesła na 6 osób. 

 
b. pomieszczenie do odbywania narad dla grup liczących do 12-tu uczestników. 

 
c.  urządzenia łączności  

- telefon stacjonarny  - 1 szt. 
 

d.  kserokopiarka - format A3 – 1 szt.  
 

e.  po zakończeniu realizacji budowy Wykonawca zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do 
uprzedniego stanu. 

 
W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w tabeli A przedmiaru robót na koszty 
utrzymania i eksploatacji Biura Inżyniera Kontraktu Wykonawca: 
 

a.  pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposażenia wraz z serwisem 
urządzeń, łącznie z ewentualnymi należnymi opłatami czynszu. 

 
b.  utrzyma pomieszczenia w czystości. 

 
Całe wyposażenie biura Inżyniera po zakończeniu Kontraktu zostanie przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu w miejscu przez niego wskazanym. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁOW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 
 
•  nowe i nieużywane 
•  o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 
pkt.1 ustawy Prawo budowlane , 

•  dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
•  zgodne z wymaganiami określonymi w ST. 
  
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być 
właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  
 
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
 
2.2 Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w ST.  
 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji  
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Inżyniera Kontraktu i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane 
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 
 
2.4 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 
sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji 
będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
 

W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
 
a. W czasie inspekcji Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
 Wykonawcy oraz producentów materiałów. 
 
b. Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy. Jeżeli Inżynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych 
robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera Kontraktu. 
 
Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 

 
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Placu Budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 
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Placu Budowy lub uzgodnione z Inżynierem. Składowane Materiały, powinny być dostępne 
Inżynierowi w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja Inżyniera. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty 
odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego.  
 
 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. 

 
2.7 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiału, to Wykonawca 
powiadomi Inżyniera Kontraktu o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 
prowadzenia badań przez Inżyniera Kontraktu.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera Kontraktu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy.  
 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w ST konieczna jest akceptacja sprzętu przez 
Inżyniera. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem wybór sprzętu.  
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
 
Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inżyniera i niedopuszczone do realizacji Robót  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji Robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów.  
 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeżeli gabaryty lub 
ciężar elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalnego sprzętu 
transportowego. 
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4.1 Transport poziomy  
 
Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń.  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST.  
 
4.2 Transport pionowy  
 
Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Wymagania ogólne  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.  
 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.  
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną poprawione, (jeżeli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu) przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej części 
składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z 
Kontraktem.  
 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inżynierem jako obszary robocze.  
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów.  
 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne 
dłużej Roboty Tymczasowe.  
 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
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Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, pod groźbą zatrzymania 
Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
 
5.2  Wytyczne realizacji Robót  
 
5.2.1 Uwarunkowania realizacji robót modernizacyjnych  
 
Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania mod ernizowanych obiektów, 
pompowni ścieków, reaktorów biologicznych, wieży rozdziału, hali dmuchaw winien 
uwzględnić brak możliwości wyłącznie tych obiektów w sezonie letnim w okresie od 10 
czerwca do 10 września   
 
Zwraca się uwagę, że obiekty oczyszczalni pracują przez cały rok i Wykonawca musi 
prowadzić tak Roboty, aby zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieżącą 
eksploatację oczyszczalni.  
 
5.2.2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi oraz Zamawiającemu do 
akceptacji projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót z uwzględnieniem 
zachowania ciągłości pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza sezonem oraz zachowania 
parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika określonych w 
Pozwoleniu Wodno-Prawnym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Celem Kontroli Jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakość Materiałów i elementów 
budowlanych. 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
Materiałów i Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty 
Inżynierowi 
opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”.  
 
Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
− zasady BHP, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  

− proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

−  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

− sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.3 Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
 
6.4 Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 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.  
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier 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 Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6 Atesty jakości materiałów i sprzętu. 
 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 
 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwościami ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
6.7 Dokumentacja budowy  
 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

− Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 
− Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− Operaty geodezyjne,  
− Dziennik Budowy,  
− Dokumenty Laboratoryjne,  
− Protokół odbiorów częściowych i końcowych,  
− Książka obmiarów,  
− Protokoły z narad i ustaleń,  
− Korespondencja na budowie,  
− Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,  
− Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty. 

 
6.7.1 Dziennik Budowy  
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden 
pod drugim bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  
− uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,  
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i 
końcowych odbiorów Robót,  

− wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
−  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

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

wykonywania Robót,  
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne  
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego.  
 
6.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót   
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie.  
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w  
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 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. 
 
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1 Rodzaje odbiorów  
 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera Kontraktu przy udziale 
Wykonawcy: 
 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

b. odbiór częściowy lub etapowy (wystawienie świadectwa odbioru częściowego 
robót)  

 
c. odbiór końcowy 
 
d. przejęcie i przekazanie do eksploatacji 
 
e. rozruch obiektów modernizowanych i nowoprojektowanych 
 
f. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 
 Wypełnienia Gwarancji) 

 
Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru Robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części 
Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inżyniera. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inżynier. 
 
Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 
Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu Robót mogą 
być przedmiotem odbioru. Podziału Robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi 
zostać zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części Robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji Robót.  
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera, który dokonuje odbioru. 
 
Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek 
do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych 
Robót uzupełniających i poprawkowych.  
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 
lub Robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 
 
 
8.2 Przejęcie Robót 
 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera Kontraktu. 

 

Dla celów Przejęcia robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 

a. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
 

b. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą 
 

c. Specyfikacje Techniczne 
 

d. Uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
 

e. Receptury i ustalenia technologiczne 
 

f. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
 

g. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. pomiary 
badań elektrycznych 
 

h. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
 

i. Sprawozdanie techniczne 
 

j. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
 

k. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
 

a. Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
 

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inżyniera Kontraktu. 
 

c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
 

d. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
 

 
8.3 Dokumentacja Wykonawcy  
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8.3.1 Dokumentacja Powykonawcza  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który 
uzyskano Pozwolenie na Budowę, wchodzą min.: 

− Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy i inne projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na Użytkowanie, Decyzja o 
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  
− oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy,  
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
− wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,  
−  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
− Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inżyniera wykonana w 
4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD   

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  
− oświadczenie Kierownika budowy o:  

� zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

� doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w razie 
korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

� właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" 
dla materiałów i urządzeń,  

− karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
− instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji,  
− instrukcji BHP i przeciwpożarowej.  

 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 
8.3.2 Plan Zapewnienia Jakości (wg 6.1) 
 
8.3.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 5.2)  
 
8.3.4 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7) 
 
8.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni  
 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych Wykonawca z udziałem Komisji Rozruchowej 
przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków wraz 
z badaniami potwierdzającymi osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem 
wodno-prawnym. Potwierdzenie efektu ekologicznego dotyczy pracy oczyszczalni w sezonie 
letnim i  poza sezonem. 
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Koszty wody do rozruchu hydraulicznego, badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego 
przeprowadzenia rozruchu, oraz wynagrodzenia członków Komisji Rozruchowej, Wykonawca 
winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonania Kontraktu 
W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w obsłudze urządzeń, 
aparatury AKPiA oraz programu komputerowego do sterowania procesem technologicznym 
oczyszczania ścieków 
 
 
 
 
 
 
9. ZASADY PŁATNOŚCI 
Płatności wg tabeli A kwot ryczałtowych. 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
wycenionym Przedmiarze Robót 
 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

Cena jednostkowa obejmuje: 
 

a) Robociznę bezpośrednią 
 
b) Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu 
 
c) Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 
d) Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
 
e) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej 

Specyfikacji Technicznej 
 

f) Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty 
tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne 
Wykonawcy, itp. 

 
g) Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót. 
 
h) Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
 
i) Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Kos zty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 
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Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te 
należy wliczyć w stawki i ceny jednostkowe Robót.  
 
 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  
 
Przepisy związane 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane  
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami).  

-  Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw.  

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami).  

-  Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).  
-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 

listopada 2000 r. poz. 1086).  
-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 71).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
Nr 113, poz. 728).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).  

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).  
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-  Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).  

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

 
 
 
  
-  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 121, poz. 1138).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. Nr 121, poz. 1137).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.. Nr 
121,poz 1139).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).  

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).  
-  Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. 
poz.1554).  

-  Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.  

-  Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 
637).  

-  Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).  

-  Rozporządzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138).  

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12).  

-  Rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 
wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).  

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).  

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 
zakresie emisji hałasu do środowiska.  

-  Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan 
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek 
nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 
1057).  

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek opłat 
za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).  

- Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).  
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- Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. 
poz.1640). 

-  Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężenia   czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 
1833). 
 

 
 
 
Normy związane 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom 
i akceptacji przez Inżyniera. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie 
następujące rodzaje norm: 
 
PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
PN-EN-..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO,  
PN-ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 
nią identyczna,  
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.  
 
Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
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12.1.1.  ST.01. ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ZIEMNE  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie robót przygotowawczych i robót ziemnych które będą realizowane w 
ramach zamówienia: 

ROZBUDOWA l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie  

 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
 
1.3.1 Roboty przygotowawcze  
 

−  wycinka drzew kolidujących z lokalizacją projektowanych obiektów 
− rozbiórka wiat kolidujących z lokalizacją projektowanych obiektów 
− likwidacja ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej w ramach z kątowników stalowych 

umocowanych do słupków stalowych o długości 140 m  
− geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych i osi trasy 

obiektów liniowych 
− zaniwelowanie roboczych punktów wysokościowych 
 

1.3.2 Roboty ziemne  
 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscach lokalizacji projektowanych obiektów 
kubaturowych i liniowych 

− wykopy obiektowe pod obiekty kubaturowe w tym wykonanie ścianek szczelnych  
z grodzic stalowych 

− wykopy liniowe pod sieci technologiczne, wodociągowe i linie kablowe energetyczne  
i sterownicze 

− odwodnienie wykopów obiektowych i liniowych 
− zasypanie wykopów obiektowych i liniowych z uzyskaniem wymaganego w 

Dokumentacji Projektowej stopnia zagęszczenia gruntu. 
 
1.4 Warunki gruntowo - wodne  
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Warunki gruntowo - wodne na terenie oczyszczalni ścieków opisano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej OST - 00 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją 
Techniczną oraz definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST - 00 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostały zawarte w 
OST.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST.00. 
Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm, a w przypadku braku norm winny posiadać aprobaty techniczne stosowane w 
krajach Unii Europejskiej.  
 
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu. 
 
Do wykonania robót ziemnych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną a w szczególności: 
 

� grodzice stalowe  
� grunt piaszczysto-żwirowy do wykonania obsypki obiektów kubaturowych i liniowych  
umożliwiający zagęszczenie w stopniu określonym w Dokumentacji Technicznej 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST.00.  
 
Sprzęt budowlany pod względem typów i ilości powinien gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inżyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Kontaktu. 
 
Roboty związane z wykonaniem Robót przygotowawczych i ziemnych wykonywane będą 
ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

− koparki z osprzętem podsiębiernym i chwytakowym 
− ładowarki 
− spycharki gąsienicowe 
− samochody samowyładowcze 
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− samochody skrzyniowe 
− dźwig samochodowy 
− wibromłot 
− zagęszczarki płytowe i stopowe 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Ogólne warunki transportu i składowania materiałów i urządzeń podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej OST.00  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. 

Składowanie konstrukcji z rozbiórek wiat powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
ich zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym spełnione wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST.00 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze  
 
Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wiat zlokalizowanych w miejscu lokalizacji reaktora 
biologicznego, stacji mechanicznego odwadniania osadu i składowiska osadu. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń.  
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów fundamentowych znajdujące 
się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.  
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Wszystkie materiały pozyskane podczas rozbiórki obiektów stanowią własność 
ZAMAWIAJĄCEGO, o ile warunki umowy nie mówią inaczej, i powinny zostać przewiezione 
przez Wykonawcę na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
 
Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów. 
 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren 
pod budowę projektowanych obiektów i sieci technologicznych, powinien być oczyszczony z 
drzew i krzewów.  
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 
Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego Projektu wykonawczego wycinki drzew i krzewów. 
Opłatę za wycinkę drzew ponosi Wykonawca zgodnie ze stawką naliczoną przez właściwy 
organ.  
Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych zespołów 
roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom 
innej roślinności. Roślinność istniejąca w obrębie prowadzonych robót, nie przeznaczona do 
usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, 
kosztami jej wycinki obciążony zostanie Wykonawca, lub powinna być ona odtworzona na 
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
Usunięcie drzew i krzaków 
 
Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.  
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 
dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie 
zasadzone w odpowiednim gruncie. 
 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ogólnymi 
zasadami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.3 Roboty ziemne  
 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
Sposób składowania urobku winien zapewniać możliwość odzyskania do zasypki ziemi o nie 
pogorszonej jakości, dotyczy to również możliwości odtworzenia warstwy urodzajnej. Jeżeli 
ziemia nie nadaje się do ponownego zasypania, to podlega wymianie. 
 
W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na występujące uzbrojenie 
podziemne. 
 
Ścianki szczelne 
 
Po wykonaniu odkrywki i upewnieniu się o braku innych urządzeń lub sieci, nie pokazanych 
na projekcie, należy zamontować szalunek w postaci ścianki szczelnej. Elementy ścianki 
winny być zabijane głowicą wibracyjną, lub kafarem. Jeżeli bliskość zabudowy istniejących 
obiektów może stwarzać zagrożenie uszkodzenia czynnych urządzeń lub samego obiektu, 
należy dobrać odpowiednie urządzenie do zabijania szczelnych ścianek, eliminujące 
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powyższe utrudnienia. Dobór odpowiedniego urządzenia Wykonawca uzgodni z Inżynierem 
Kontraktu. W przypadku stosowania innego typu grodzic ścianki szczelnej niż przewidziany w 
projekcie, Wykonawca na własny koszt  i odpowiedzialność wykona lub adaptuje projekt 
nowego mocowania górnej krawędzi ścianki i przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. 
Koszt zamiennego zamocowania nie może przewyższać kosztu sposobu umocnienia ścian 
przedstawionego w projekcie.  
Po prawidłowym wykonaniu i podparciu ścianki szczelnej i odbiorze jej przez Inżyniera 
Kontraktu, można przystąpić do wykonania wykopu. Wykop można wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie, a w pobliżu istniejących urządzeń wyłącznie ręcznie, do głębokości ok. 10 cm 
powyżej jego dna. Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie do poziomu 
posadowienia projektowanego obiektu. Jeżeli warunki umowy nie przewidują inaczej, 
wykopany materiał, potrzebny do zasypania wykopów, należy składować na odkład.  
 
Nadmiar gruntu nie nadający się do zasypania wykopów należy usunąć z terenu budowy w 
miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopany materiał powinien zostać składowany w taki 
sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień. 
 
Zdjęcie warstwy humusu. 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji terenu oczyszczalni, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów  
Warstwę humusu należy zdjąć w miejscach lokalizacji obiektów kubaturowych i liniowych 
należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej grubości nie większej niż 20 cm. Ziemię urodzajną 
należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego, i shałdować 
Ilość wywożonej ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
Humus wykorzystać do zagospodarowania terenu po zakończeniu robót budowlanych. 
Nadmiar ziemi urodzajnej należy do Zamawiającego i powinien być zagospodarowany 
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
 
Wykopy 
 
Wykop obiektowy pod projektowane budowle projektuje jako szerokoprzestrzenny o ścianach 
skarpowych, na odkład.  
Wykopy liniowe częściowo wąskoprzestrzenne i częściowo szerokoprzestrzenne, w 
zależności od bliskiego sąsiedztwa innych urządzeń i obiektów.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie 
podziemne. 
 
Urobek odłożony na odkład powinien zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak 
najmniej niedogodności i utrudnień w realizacji robót. Nadmiar gruntu należy wywieść na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego.  
 
Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób 
widoczny oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania 
wykopów. 
 
Odwodnienie wykopów 
 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. 
Projektuje się odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów. Wodę z odwadniania wykopów 
należy odprowadzić do istniejącej czynnej części kanalizacji deszczowej przy pomocy 
rurociągów z rur stalowych Dn 150 lub Dn 200 łączonych na kołnierze, lub z rur PVC  
Dn 160mm kielichowych kanalizacyjnych. Przy poziomie wody gruntowej do 0,5 m ponad 
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dnem wykopu przewiduje się igłofiltry po jednej stronie wykopu w odstępach co 1,0 m, przy 
wyższym poziomie wody igłofiltry należy zastosować po obu stronach wykopu co 0,8 m. 
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska wyporu częściowo 
ukończonych konstrukcji i rurociągów, jeżeli zwierciadło wody gruntowej nie są odpowiednio 
kontrolowane lub jeżeli dopuści się do zalania wykopów.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszta dodatkowe wynikłe 
z niewłaściwego prowadzenie prac odwodnieniowych. 
Należy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury przylegającego 
gruntu w wyniku wypłukania drobnych cząstek przez proces odwadniający.  
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu 
urządzenia tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na stałe elementy 
oczyszczalni, a gdy nie będą już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym 
materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części 
tych elementów. 
 
5.4 Uwagi do realizacji robót ziemnych  
 
Kolejność robót prowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 
 
Ze względu na występowanie gruntów nienośnych, na etapie wykonywania robót ziemnych 
Wykonawca zapewni geotechniczny odbiór podłoża wykopów przed rozpoczęciem robót 
konstrukcyjno-budowlanych, sieci międzyobiektowych i kabli energetycznych. 
 
W miejscach występowania posadowienia obiektów poniżej zalegania wody gruntowej prace 
ziemne i fundamentowe, za wyjątkiem piaskownika i stacji mechanicznego odwodnienia i 
higienizacji osadu, prowadzić przy obniżonym zwierciadle wody, za pomocą igłofiltrów jak w 
pkt. 5.3. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej OST - 00 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 
Kontrola odbywać się będzie zgodnie z Programem Jakości przedłożonym przez Wykonawcę i 
akceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 

■ zgodność wykonania robót  z dokumentacją ; 

■ poprawności budowy. 

 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera Kontraktu. 
 
6.3 Kontrola wycinki drzew i krzewów.  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów po karpach korzeni 
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6.4 Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
Zasypania i zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły, po usuniętych elementach 
fundamentów. 
 
Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
Kontraktu.  
Kontroli jakości podlega wykonanie:  
 

• dokładności zagłębienia wykopów do rzędnych projektowych; 
• zasypania wykopów po zakończonych pracach budowlanych; 
• odpowiedniego stopnia zagęszczenia; 
• liniowości zgodnie z trasą wytyczenia uprawnionego geodety; 
• uporządkowania terenu po zakończeniu prac ziemnych. 
• usytuowanie wykopu do celów jakiemu mają służyć,  
• długość wykopu – spełniający zadanie całkowitego wydobycia demontowanych 

obiektów i rurociągów, 
• szerokość wykopu – spełniający zasady bezpiecznej pracy, 
• sposób i jakość użytego materiału do zasypów, 
• rzędne plantowania, 
• rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów 
 

Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów 
dotyczących wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczących zagęszczania  
gruntu, właściwości piasków, jak i potwierdzenia legalności wywozu (utylizacji) nadmiaru 
urobku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. 
00. 
 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
 
Jednostką obmiarową robót ziemnych, w tym wydobytego urobku, podsypek piaskowych, 
zasypania,  jest metr sześcienny [m3] ; 
 
W przypadku zmiany ilości wykonanych robót, od przyjętych w projekcie, każdorazowo 
zmianę taką należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu, wykonać stosowny szkic, dokonać 
zmiany w projekcie i wykonać obmiar wykonywanych robót z natury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Warunki ogólne wykonania odbiorów Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. 
00. 
 
Odbiorowi robót podlegają: 

� sprawdzenie robót przygotowawczych, 
� sprawdzenie robót pomiarowych, 
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� sprawdzenie wykonania wykopów z dokumentacją 
� sprawdzenie zagęszczenia obsypki, 

 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi Kontraktu z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
 
9. ZASADY PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji. Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań. 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

� prace przygotowawcze 
� prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary powykonawcze       

geodezyjne ze sporządzeniem powykonawczej mapy podstawowej, 
� zdjęcie humusu 
� wykopy właściwe, 
� transport w obrębie budowy, jak i poza terenem budowy 
� utrzymanie dróg dojazdowych w okresie eksploatacji i trwania budowy, 
� przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
� roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów 

i ich głównych elementów, 
� wykop urobku i wywóz na wskazane miejsce składowania, 
� podsypki, 
� obsypki i zasypki, 
� zagęszczanie, 
� prace porządkowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

− Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. Nr 100 poz. 1085 

− Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U Nr. 92 poz. 880 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.2003 r. w sprawie jednostkowych 

stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów. Dz.U.Nr.99 poz.906 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew 
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Normy: 
• PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe            i 

jednostki miar. 
• PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych które będą realizowane w ramach zamówienia: 

ROZBUDOWA  l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie  

 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
 

W zakres robót wchodzą prace konstrukcyjno-budowlane 

a. Dla obiektów modernizowanych  

• reaktorów biologicznych OB nr 6.1 i OB nr 6.2 

• hali dmuchaw OB nr 12  
b. Dla obiektów nowych:  

• piaskownik napowietrzany OB nr 3 

• reaktor biologiczny OB nr 6.3 

• wieża rozdziału OB nr 7 

• osadniki końcowe OB nr 8.1, 8.2, 8.3 

• przepompownia osadu powrotnego OB nr 9 

• stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu OB nr 10 

• Biofiltr OB B  

 

1.3.1    Obiekty modernizowane  
 

1.3.1.1       Punkt zlewny OB  nr 1  

 

W obiekcie nie przewiduje się robót konstrukcyjno-budowlanych. 
 
1.3.1.2       Stanowisko krat OB nr 2 
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Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych wiaty nad stanowiskiem 

krat.  
 
 
 
 
1.3.1.3       Przepompownia ścieków OB nr 4 

 

Zakres prac budowlanych przebudowy i modernizacji o biektu:  

� Demontaż istniejących schodów i pomostów roboczych 

� Wykonanie im montaż nowych schodów i pomostów roboczych ze stali 0H18N9 

 
1.3.1.4       Wieża rozdziału OB nr 5 

 

Wykonanie zwężenia otworów (zabetonowanie) w ścianach komór opływowych, dla montażu 
zastawek na odpływie ścieków do modernizowanych reaktorów (OB.6.1 i 6.2)  
i  nowoprojektowanego reaktora (OB.6.3). 

 
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych pomostów, barierek i 

drabiny wejściowej. 
 
1.3.1.5       Reaktory biologiczne  OB nr 6.1 i OB nr 6.2 

 

Gabaryty reaktorów biologicznych 

− wieża centralna   φφφφ 1,50 m  głębokość  7,20 m  

− komora biosorpcji  φφφφ 13,8 m  głębokość  7,20 m 

− komora biostabilizacji  φφφφ 24 m   głębokość  7,20 m 

− komora osadnika wtórnego φφφφ 34 m   głębokość  7,20 m  

− Leje osadowe  szt. 4  φφφφ 4,90 m  głębokość  4,00 m  

 
Zakres prac budowlanych przebudowy i remontu obiektów: 

� Likwidacja części otworów prostokątnych w istniejącej wewnętrznej ścianie żelbetowej. 

� Zabetonowanie zbędnych otworów w ścianach reaktorów po zdemontowanych 
rurociągach technologicznych 

� Likwidacja skosów technologicznych 

� Zabetonowanie istniejącego zagłębienia technologicznego ( studni osadowych) 

� Wykonanie nowego koryta odpływowego ścieków 

� Wykonanie dodatkowych ścian wewnętrznych, prostopadłych do istniejących ścian 
cylindrycznych i stworzenie w ten sposób nowych komór technologicznych 
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� Wykonanie napraw, uszczelnienia ścian zewnętrznych i wykonanie nowej izolacji 
przeciwwodnej zbiorników 

� Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących pomostów komunikacyjnych 

� Wykonanie nowych pomostów do eksploatacji urządzeń  

 

Z zakresu robót wyłączona jest likwidacja wieży centralnej ujęta w dokumentacji 
technicznej.  

 

1.3.1.6       Hala dmuchaw OB nr 12  

Zakres prac budowlanych przebudowy i modernizacji o biektu:  

� Rozkucie posadzki i starych fundamentów pod dmuchawy, oraz kanału elektrycznego 

� Wzmocnienie fundamentów pod budynkiem  

� Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku 

� Wykonanie nowych kanałów elektrycznych 

� Wykonanie nowej posadzki wraz ze wzmocnieniem w miejscu lokalizacji dmuchaw 

� Zamurowanie części otworów okiennych 

� Wykonanie nowych otworów w ścianach zewnętrznych dla osadzenia czerpni powietrza 

� Remont ścian budynku 

 

1.3.2        Budowa obiektów nowych  
 
1.3.2.1       Piaskownik napowietrzany OB nr 3  

 

Gabaryty obiektu 

− długość x szerokość x wysokość   19,10 x 5,20 x 3,40 m  

− do piaskownika przylegają 

− studzienka pod napęd przenośnika   1,30 x 1,10 m 

− studzienka odbioru tłuszczów  1,30 x 1,10 m 
 

Zakres prac budowlanych: 

� likwidacja poletka do odwadniania piasku 

� Fundamentowanie obiektu w wykopie obudowanym ścinką szczelną z grodzic 
stalowych 

� Wykonanie konstrukcji żelbetowej piaskownika wraz ze studzienkami pod napęd 
przenośnika i studzienką do odpompowania tłuszczu 

� Wykonanie konstrukcji żelbetowej kanałów dopływowego i odpływowego z piaskownika 

� Zamontowanie przewodów grzewczych w koronie piaskownika w bieżniach pod koła 
zgarniacza piasku 

Technologia wykonania:  

� monolityczna  
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� beton podłoża B 15 

� beton konstrukcyjny klasy B37, o stopniu wodoszczelności W-8, i stopniu 
 mrozoodporności F150 

� stal zbrojeniowa: #8, #12, #16,  A-IIIN ( RB 500W), otulina zbrojenia c=4 cm. 

 

1.3.2.2  Reaktor biologiczny  OB nr 6.3  

 

Gabaryty obiektu 
 

− średnica zewnętrzna      Dz = 24,80 m    
− średnica wewnętrzna      Dw = 24,00 m 
− grubość ściany zewnętrznej     d1   = 40 cm 
− średnica wewnętrzna komory KN    Dw = 17,00 m 
− grubość ścianki wewnętrznej     d2   =  20 cm 
− średnica wewnętrzna komory KD    Dw = 10,00 m 
− grubość ścianki wewnętrznej     d2   =  20 cm 
− wysokość ścian       H    = 7,60 m 
− głębokość całkowita      Hc  = 7,20 m 

 

Zakres prac budowlanych: 

 
� Wykonanie w technologii monolitycznej żelbetowej płyty dennej i cylindrycznego 
zbiornika z usytuowanymi współosiowo dwoma cylindrycznymi ścianami działowymi. 

� Wykonanie stalowych schodów na koronę zbiornika i pomostów roboczych 
 

Technologia wykonania:  

� monolityczna  

� beton podłoża B 15 

� beton konstrukcyjny klasy B37, o stopniu wodoszczelności W-8, i stopniu 
 mrozoodporności F150 

� stal zbrojeniowa: #8, #12, #16,  A-IIIN ( RB 500W), otulina zbrojenia c=4 cm. 

� Schody i pomosty robocze : stal 0H18N9 
 
Po zakończeniu badań ścieków, w miesiącu lipcu zostanie podjęta decyzja o 
ewentualnej konieczności wybudowania reaktora 6.3. większego niż w projekcie. 
Wykon awca będzie zobowiązany do wykonania projektu budowlanego i uzyskania 
pozwolenia z budowę oraz wykonania projektu wykonawczego części konstrukcyjno – 
budowlanej.  
 
1.3.2.3       Komora rozdziału OB nr 7 
 

Gabaryty obiektu 
 

− długość x szerokość x wysokość   7,90 x 5,30 x 6,45 m  
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Zakres prac budowlanych: 

 
� Wykonanie w technologii monolitycznej żelbetowego zbiornika o wysokości 6,45 m 
 podzielonego żelbetowymi ścianami działowymi na 6 komór. Płyta denna posadowiona 
na głębokości 3,45 m ppt., poniżej wody gruntowej. 

 
 
 
 

� Wykonanie stalowych schodów na koronę zbiornika i pomostów roboczych 
 

Technologia wykonania:  

� monolityczna  

� beton podłoża B 15 

� beton hydrotechniczny klasy B37, o stopniu wodoszczelności W-8, i stopniu 
 mrozoodporności F150 

� stal zbrojeniowa: #8, #12, #16,  A-IIIN ( RB 500W), otulina zbrojenia c=4 cm. 

� Schody i pomosty robocze : stal 0H18N9 
 
1.3.2.4     Osadniki końcowe OB nr 8.1, OB nr 8.2, OB nr 8.3 
 

Gabaryty obiektów 
 

− średnica zewnętrzna      Dz=24,70 m 

− średnica wewnętrzna      Dw=24,00 m 
− grubość ściany zewnętrznej     d=35 cm 
− wysokość ściany bocznej     H=4,10 m 
− głębokość przy leju      H=4,63 m 
− głębokość całkowita      Hc=7,13 m 
− wysokość leja osadowego      Ho=2,5 m 
− średnica leja osadowego     Do=3,0 m 

 

Zakres prac budowlanych: 

 
� Wykonanie żelbetowej studni osadowej o średnicy zewn. 4,20 m w ściance szczelnej z 
grodzić stalowych. 

� Wykonanie w technologii monolitycznej żelbetowej płyty dennej i cylindrycznego 
zbiornika o średnicy zewn. 24,70 m. 

 
Technologia wykonania:  

� monolityczna  

� beton podłoża B 15 

� beton konstrukcyjny klasy B37, o stopniu wodoszczelności W-8, i stopniu 
 mrozoodporności F150 

� stal zbrojeniowa: #8, #12, #16,  A-IIIN ( RB 500W), otulina zbrojenia c=4 cm. 
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Przed rozpoczęciem betonowania płyty dennej należy wykonać rurociągi: dopływowy 
ścieków, odpływowy osadu, odpływowy części pływających i ochronny dla kabli 
zasilających usytuowanych pod płytą denną osadnika. Zakres prac ujęty w SST- 03 
Montaż urządzeń i instalacji technologicznych 
 
 
 
 
 
1.3.2.5     Przepompownia osadu powrotnego OB nr 9  
 

Gabaryty obiektu 
 

− długość x szerokość x wysokość   9,30 x 6,30 x 5,58 m  
 

Zakres prac budowlanych: 

 
� Wykonanie w technologii monolitycznej żelbetowego prostokątnego zbiornika 
podzielonego żelbetowymi ścianami działowymi na trzy części. Płyta denna 
posadowiona na głębokości 3,25 m ppt., poniżej wody gruntowej 

� Wykonanie stalowych pomostów roboczych 
� Przykrycie komory zasuw panelami z laminatu poliestrowo-szklanego   
� Montaż stalowej ramy oraz belki wciągnika 

 
Technologia wykonania:  

� monolityczna  

� beton podłoża B 15 

� beton hydrotechniczny klasy B37, o stopniu wodoszczelności W-8, i stopniu 
 mrozoodporności F150 

� stal zbrojeniowa: #8, #12, #16,  A-IIIN ( RB 500W), otulina zbrojenia c=4 cm. 

� Schody i pomosty robocze : stal 0H18N9 
 
 
1.3.2.6    Stacja mechanicznego odwadniania i higie nizacji osadu OB nr 10  
 

Gabaryty obiektu 
 

− długość x szerokość x wysokość   8,63 x 6,77 x 5,00 m  
 

Zakres prac budowlanych: 

 
� Wykonanie studni fundamentowych pod budynek stacji odwadniania o silos wapna 
� Wykonanie fundamentu płytowego posadowionego na studniach 
� Wykonanie budynku jednokondygnacyjnego, jednonawowego  o rozpiętości nawy w 
osiach 6,29 m, niepodpiwniczonego w technologii murowanej z ociepleniem ścian 
styropianem.  Dach jednospadowy z płyt korytkowych zamkniętych ułożone na belkach 
stalowych   
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� Wykonanie wewnętrznej  instalacji kanalizacyjnej pod płytą fundamentową 
� Wykonanie wentylacji mechanicznej 

 
Technologia wykonania:  

� Fundamenty:  studnie zapuszczane z kręgów żelbetowych, wypełnione betonem  
  klasy B10  

� Płyta żelbetowa:  beton klasy B25,  stal zbrojeniowa AIIIN gatunku RB 500W,  

� Ściany: murowane z bloczków z betonu komórkowego, ocieplenie ścian płyty 
  styropianowe  gr. 12 cm. Tynk cienkowarstwowy w technologii ISPO 

� Konstrukcja dachu: płyty korytkowe ułożone na stalowych dwuteownikach ocieplony 
 płytami styropianowymi o grubości 20 cm  

 
1.3.2.7  Biofiltr OB.  B  
 

Gabaryty obiektu 
 

− długość x szerokość    7,20 x 3,00 m  
 

Zakres prac budowlanych: 

 
� Wykonanie betonowej płyty fundamentowej, beton B 25 

 
 
1.3.2.8  Zwężka pomiarowa  OB. P 

 

Gabaryty obiektu 
 

− długość x szerokość x wysokość   3,90 x 1,20 x 2,00 m  
 

Zakres prac budowlanych: 

 
� Wykonanie żelbetowej komory do montażu prefabrykowanej zwężki Venturi'ego, 

beton B 25 
 
1.3.3 Roboty przygotowawcze i towarzyszące 
 
Do wykonania Robót budowlanych podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej niezbędne jest wykonanie następujących robót: 
 

� wykonanie demontażu istniejących sieci podziemnych kolidujących z lokalizacją 
projektowanych obiektów  

� wykonanie próby szczelności zbiorników reaktorów modernizowanych oraz zbiorników 
obiektów projektowanych  

� wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania zakresu robót objętych 
Specyfikacją są przedstawione w projektach wykonawczych „Rozbudowa i modernizacja  
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oczyszczalni ścieków w Pobierowie. Architektura i konstrukcja" poszczególnych 
obiektów.  
Specyfikacja techniczna jest integralną częścią ww. dokumentacji projektowej.  
W specyfikacji podano oczekiwania Inwestora co do jakości wykonania robót i 
parametrów technicznych jakim powinny odpowiadać modernizowane i nowo wykonane 
obiekty . 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją 
Techniczną oraz definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST - 00 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostały zawarte w 
OST.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót betonowych, żelbetowych, murowych i stalowych, poszczególnych 
obiektów należy stosować podstawowe materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

� beton klasy B37, F150, W-8  - elementy żelbetowe konstrukcji 
� beton klasy B15 - podłoże pod obiekty 
� stal zbrojeniowa A - III N ( RB 500W), A III ( 34GS) 
� stal kształtowa A-I-St3SX 
� taśma dylatacyjna PCV 
� papa izolacyjna asfaltowa  
� papa termozgrzewalna 
� lepiki asfaltowe 
� roztwory izolacyjne bitumiczne 
� środki uszczelniające systemu Maxseal, Maxrite, Maxepor 
� blacha stalowa ocynkowana  
� płytki dachowe korytkowe DKZ/270/60 
� styropian, wełna mineralna 
� tynk w technologii "ISPO" 
� stolarka drzwiowa zewnętrzna 
� farby antykorozyjne i ogólnego stosowania, farby emulsyjne akrylowe 
� cement, wapno, piasek, woda 
� bloczki z gazobetonu M-700 
� kręgi żelbetowe φ120 , φ150 
� rynny i rury spustowe 
� siatki zbrojeniowe, kleje, zaprawy 
� obróbki z blachy stalowej powlekanej 
� folie izolacyjne 
� glazura ścienna i terrakota podłogowa 
� drzwi metalowe ocieplone 
 

Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, a w 
przypadku braku norm, warunki Aprobaty Technicznej producenta. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowani sprzętu podano w OST.00. 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera 
 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Środki transportowe i urządzenia do podawania betonu, jak również organizacja składowania, 
produkcji pomocniczej i produkcji masy betonowej będą przedmiotu odbioru przez Inżyniera 
Kontraktu pod kątem zapewnienia optymalnych cyklów betonowania. 
 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inżyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

Roboty związane z wykonaniem Robót konstrukcyjno- budowlanych wykonywane będą 
ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

− betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od  
 półciekłej do gęstoplastycznej 

− samochód skrzyniowy 
− samochód samowyładowczy 
− przyczepa dłużycowa 
− samochodowe mieszarki transportowe do betonu 
− podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie) 
− deskowania inwentaryzowane systemowe 
− polowa ciesielnia i zbrojarnia 
− maszyny do cięcia, gięcia i wykonania gotowych figur ze stali zbrojeniowej 
− mieszarki i wibratory do betonu 
− agregaty tynkarskie 
− piła do cięcia płytek ceramicznych 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Ogólne warunki transportu i składowania materiałów i urządzeń podano w OST.00 Ogólna 
Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 
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Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. 

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki, obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych 

Składowanie armatury, instalacji i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym spełnione 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST.00 Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST.00 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
5.2 Ogólne warunki wykonania  
 
5.2.1 Obiekty modernizowane  
 
Na czas modernizacji obiektów istnieje konieczność wyłączenia z eksploatacji pompowni 
ścieków, wieży rozdziału, reaktorów biologicznych i hali dmuchaw.  
Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania modernizowanych obiektów, winien 
uwzględnić brak możliwości wyłącznie tych obiektów w sezonie letnim w okresie od 10 
czerwca do 10 września   
 
Wykonawca wykona tymczasowe obiekty, instalacje i obejścia modernizowanych obiektów 
aby zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieżącą eksploatację oczyszczalni.  
Koszty wykonania i utrzymania instalacji tymczasowych Wykonawca winien ująć w cenie 
kontraktowej 
 

Reaktory biologiczne  OB. nr 6.1 i 6.2)  
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Roboty przygotowawcze  - Po opróżnieniu zbiorników i usunięciu z nich osadów należy 
dokonać mechanicznego opukania wszystkich betonowych powierzchni obiekty młotkiem w 
celu ustalenia i zlokalizowania osłabionych i niezwiązanych z podłożem fragmentów 
konstrukcji. Zerodowane miejsca należy odkuć aż do odsłonięcia nieuszkodzonej warstwy 
konstrukcyjnej betonu. Odkuć występujące na powierzchni pręty dystansowe na głębokość 2 
cm i wyciąć je. Wypiaskować wszystkie powierzchnie betonowe usuwając istniejące 
zanieczyszczenia. Zaleca się piaskowanie na mokro.  

Prace modernizacyjne  - obejmujące wykucia nowych otworów w ścianach, wykonanie 
nowych ścian żelbetowych oddzielających komory zbiornika, zaślepienie zbędnych otworów i 
osadzenie nowych przejść tulejowych należy wykonać szczególnie starannie, dokładnie 
czyszcząc powierzchnie styku nowego i starego betonu. Przejścia tulejowe należy osadzać 
przy zastosowaniu zaprawy bezskurczowej  

Uszczelnienie i nowa izolacja przeciwwodna  
 
Na obwodzie zewnętrznej ściany reaktora 6.1 powyżej skosów technologicznych widoczne są 
nacieki powstałe przez infiltrację ścieków. Nieszczelności obu zbiorników reaktorów 
biologicznych należy zlikwidować zgodnie z zaproponowaną w Projekcie Budowlanym   
 
Regeneracja konstrukcji żelbetowej – wszystkie odkute miejsca uzupełnić materiałem 
MAXRITE 500/700 na warstwie sczepnej MAXBOND Odkryte pręty zbrojeniowe zabezpieczyć 
materiałem MAXREST PASSIVE, a rysy i pęknięcia ścian zbiornika rozkuć na głębokość 2 cm 
i wypełnić cementem hydraulicznym MAXPLUG. Wykonać nadlewkę koron zbiorników 
materiałem MAXRITE 500/700 z dodatkiem kruszywa łamanego diabazowego lud 
bazaltowego o uziarnieniu 2-8mm. Po wykonaniu wszystkich napraw wyrównać powierzchnie 
zaprawą wodoszczelną CONCRESAL PLASTERING. Wykonać izolacje powierzchniowe 
betonu w technologiach MAXSEAL, MAXSHEEN i MAXEPOR zgodnie z projektem 
budowlanym  
Po wykonaniu wszystkich napraw wyrównać powierzchnie wodoszczelną zaprawą CONCRESAL 
PLASTERING  
 
Izolacje powierzchniowe betonu:  
 
Dno zbiorników-  wykonać powłokę uszczelniającą, sztywną z MAXSEAL SUPER w ilości 2,5 kg/m2 
w dwóch warstwach na dnie i ścianach wewnętrznych działowych.  
 
Ściany zewnętrzne zbiorników od wewnątrz oraz działowe do 0,3 m poniżej zwierciadła ścieków- - 
wykonać powłokę uszczelniającą, elastycznąz MAXSEAL FLEX w ilości 3,0 kg/m2 w dwóch 
warstwach. Ściany zewnętrzne od wewnątrz na całości uciąglając powłokę 0,3 m na dno. 

Ściany zewnętrzne powyżej gruntu -  zabezpieczyć powłoką akrylową MAXSHEEN  

Ściany zewnętrzne poniżej gruntu -  zabezpieczyć sztywną powłoką izolacyjną MAXSEAL 
FOUNDATION lub MAXEPOX TAR.  

Korona zbiornika - wykonać materiałem MAXEPOR MORTER z posypką z piasku kwarcowego. 
MAXEPOR MORTER jest to dwuskładnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie żywic epoksydowych 
o dużej odporności na ścieranie z posypką piasku kwarcowego. 
 

Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innej technologii renowacji i 
uszczelnienia zbiorników reaktorów biologicznych gwarantującej uszczelnienie 
zewnętrznych ścian zbiorników po rozkuciu skosów technologicznych.  
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Budynek hali dmuchaw  OB. nr 12  

Po rozkuciu i rozebraniu starej posadzki i istniejących fundamentów pod dmuchawy należy 
wzmocnić fundamenty budynku przez zastosowanie pali wciskanych. Pale wciskane ∅ 160 dł 
3x100 cm należy rozmieścić po 4 szt. w narożach budynku, zgodnie z projektem budowlanym. 
Obciążenie pali z istniejącej ławy fundamentowej odbywa się przez obetonowany profil 
dwuteowy HEB 260. Po wykonaniu wzmocnienia fundamentów należy wykonać ponownie 
kanał elektryczny i odtworzyć warstwy posadzki. Posadzka żelbetowa gr. 20 cm na podłożu z 
chudego betonu gr. 10 cm i podłożu pieskowym gr. 30cm, izolowana na całej powierzchni wg 
projektu budowlanego. Pod dmuchawami należy wzmocnić posadzkę przez pogrubienie jej o 
dodatkowe 20 cm.  

Należy zamurować istniejące okna w ilości 4 szt. i zbędne otwory oraz wykuć nowe otwory dla 
czerpni powietrza. Po zakończeniu przebudowy należy dokonać niezbędnych napraw 
tynkarskich i malarskich.  

Pompownia ścieków  OB. nr 4 

W ramach modernizacji należy zdemontować istniejące schody i pomosty robocze i w ich 
miejsce zamontować nowe wykonane ze stali 0H18N9 

5.2.2 Obiekty nowoprojektowane  
 

• piaskownik napowietrzany (ob. nr 3),  

• reaktor biologiczny (ob. nr 6.3),  

• komora rozdziału ścieków (ob. nr 7),  

• osadniki końcowe (ob. nr 8.1, 8.2, 8.3),  

• przepompownia osadu powrotnego (ob. nr 9)  

• fundament pod biofiltr 

• kanał dla zwężki Venturi'ego 

 
Roboty fundamentowe  
 
Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być przedmiotem 
odbioru częściowego. W dnie wykopu należy przeprowadzić badania kontrolne gruntów  
w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoża nie są gorsze (np. mniejsza 
nośność lub większa podatność) od przyjętych w projekcie fundamentów.  
 
Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. 
Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie 
naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń 
odwadniających lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być 
częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem. 
Jeżeli konieczne jest wyrównanie podłoża, wykonanie warstwy pośredniej lub wymiana 
gruntu, można wykonać podsypkę piaskowo - żwirową lub chudy beton.  
Podsypka powinna być wykonana z piasku średniego lub grubego, pospółki lub żwiru. Gdy 
podsypka jest grubsza niż 20 cm, należy ją układać warstwami i zagęszczać.  
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Deskowania  
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność 
wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc 
w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych 
wykonuje się je zgodnie z projektem. Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń 
spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. 
taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń 
dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp.  
Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej 
z mieszanki betonowej.  
Prawidłowość wykonania deskowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem 
w Dzienniku budowy. 
 
Zbrojenie  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas A - I,( St3Sx)  
i A-IIIN ( RB 500W). Klasa i gatunek oraz średnice prętów i drutów stosowanego zbrojenia 
powinny być zgodne z projektem.  
 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosuje się różnego rodzaju wkładki i 
podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być 
połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  
 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących 
norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw 
strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
 
Betonowanie zbiorników 
 
Materiałem do wykonania konstrukcji będzie beton klasy B-37 o klasie mrozoodporności F150 
i wodoszczelnością W8 zbrojony stalą zbrojeniową A-III N (np. RB 500W). Cement użyty do 
wykonania mieszanki winien charakteryzować się niską kalorycznością i przedłużonym 
czasem wiązania.  
 
Szczegółowe charakterystyki wymaganego cementu określa projekt budowlany. Do 
wykonania zbiorników można stosować cementy portlandzkie wg PN-80/B-3000 
charakteryzujące się właściwościami określonymi w tabeli: 
 

Lp. Właściwości cementu Wymagania  
1 Warunki wiązania : 

- początek wiązania  
- koniec wiązania  

 
- nie wcześniej niż 2h 30 min 
- nie wcześniej niż 4h 30 min 

2 Powierzchnia właściwa 2500- 3000 cm2/g 
3 Zawartość minerałów wysokokalorycznych 

-krzemian wapnia 
-glinian trójwapniowy 

 
3Cao.SiO2:(C3S) do 50% 
3CaO.Al2O3:(C3A) do 5% 

4 Ciepło twardnienia  
- po 1 dniu 

 
Q1≤ 120 kJ/kg 
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- po 3 dniach 
- po 7 dniach 

Q2≤ 210 kJ/kg 
Q3≤ 250 kJ/kg 

5 Skurcz 28 dniowy ε28 ≤ 0,2 % 
6 Alkalia w przeliczeniu na N2O ≤ 0,6% 

 
Do wykonania zbiornika można też stosować cement hutniczy marki 35 
 
Do wykonania betonu należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom 
norm PN-86/B-06712 i PN-88/B-06250 charakteryzujące się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością. Należy unikać kruszywa alkali-aktywnego. Z uwagi na odstępy prętów 
zbrojenia płyty dna i w ścianach zbiorników, maksymalne średnica ziaren kruszywa nie 
powinna przekraczać 16 mm. Graniczne krzywe przesiewu należy przyjąć zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do normy PN-88/B-06250 i projektem budowlanym. Ogranicza się 
dodatkowo następujące frakcje: frakcja pyłowo piaskowa (0÷0,5) do 14÷15%, punkt piaskowy 
(0÷2,0) do 30%  
 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Beton należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, nie dopuszcza się mieszanki wytwarzanej przez 
mieszanie na placu budowy.  
 
Konstrukcję zbiorników podzielono na części odpowiadające przerwom technologicznym 
betonowania. Kolejność betonowania dna zbiorników należy rozpocząć zgodnie z 
oznaczeniami podanymi na rysunku projektu wykonawczego.  

Do betonowania pozostałych fragmentów można przystąpić dopiero po upływie 24 dni. 
Miejsca przewidzianych przerw roboczych ścian określa projekt budowlany. W 
technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie ścian zewnętrznych płyty dna zbiornika 
i w pionowych przerwach roboczych ścian zewnętrznych należy zastosować taśmy 
dylatacyjne PCV.  

Układanie mieszanki betonowej można rozpocząć po odbiorze deskowań i rusztowań oraz 
zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 
Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników.  
 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych (wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych). 
Zagęszczenie ręczne może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej gdy zbrojenie uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie 
przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukania wodą. 
 
Beton dojrzewający należy pielęgnować a więc: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać beton w stałej wilgotności: 

• 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego powszechnego użytku, 
• 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godz. od jego 
ułożenia. 
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Jeżeli temperatura wynosi + 15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać 
co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach co najmniej 3 razy na 
dobę.  
Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5°C, betonu nie polewa się. 
 
Rozdeskowanie i obciążenie konstrukcji 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem że odkształcenie 
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.  
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy 
beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać 
na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 
 
Prace wykończeniowe 
Po wykonaniu wszystkich prac wyrównać powierzchnie zaprawą wodoszczelną CONCRESAL 
PLASTERING. Wykonać izolacje powierzchniowe betonu w technologiach MAXSEAL, 
MAXSHEEN i MAXEPOR zgodnie z projektem budowlanym 

Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osa du (Ob. Nr 10)  

Fundamenty  - Ze względu na słabą nośność podłoża gruntowego, budynek został 
posadowiony na ruszcie żelbetowym opartym na studniach z kręgów żelbetowych ∅120  
zapuszczonych do poziomu –5,00m. Ruszt wspiera żelbetową płytę dna budynku gr. 25 cm. 
Ruszt i płyta są wykonane z betonu B-20 i zbrojone stalą A-III. 

Ściany – Ściany budynku są zbudowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, odm. 500 i 
są zwieńczone wieńcem żelbetowym. 

Dach  - Dach budynku wykonany jest z płytek korytkowych zamkniętych typu DKZ 270/60 
opartych na ścianach zewnętrznych i ryglach stalowych tworzących konstrukcję dachu.  
Ocieplenie dachu styropianem gr. 10 cm laminowanym papą. Pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe PCV. 

Nadproża – w obrębie ścian zewnętrznych żelbetowe, wylewane na mokro. 

Roboty wewnętrzne – tynki cementowo-wapienne kat. III glazura ścienna do wysokości 2,1 
m. Posadzki z terakoty na zaprawie klejowej. Wykończenie malarskie – farba emulsyjna w 
kolorze jasnym. 

Roboty zewnętrzne – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grub. 12 cm, metodą lekką 
mokrą o tynku w technologii „ISPO”.  

Stolarka okienna  – z PCV o szkleniu podwójnym, uchylno-rozwierna. 

Stolarka drzwiowa  – zewnętrzna stalowa pełna ocieplana z ościeżnicą stalową.  

 

5.3 Szczegółowe warunki wykonania konstrukcji stalowych i rurociągów ze stali 
wysokostopowych odpornych na korozję  

 

Obchodzenie się i przechowywanie materiałów ze stali wysokostopowej  



 

 

- 85 - 

85 

Materiały ze stali wysokostopowej należy montować, przechowywać i eksploatować tak aby 
ich właściwości antykorozyjne nie pogorszyły się. Aby spełnić te wymagania należy : 

• Zabezpieczyć przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalą zwykłej jakości 
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, że wszystkie 
narzędzia,    półki    magazynowe,    itp.    używane    do    materiałów    ze    stali 
wysokostopowej muszą być wykonane ze stali wysokostopowej  lub drewna, 
ewentualnie owinięte w nylon, drewno czy podobny materiał. 

• Przechowywać materiały ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu 
gdzie nie będą narażone na styczność z opiłkami żelaza, odpryskami lub dymem 
pochodzącym ze spawania stali niestopowej. 

Przycinanie elementów  

Obróbka powinna odbywać się w taki sposób, aby po złożeniu i pospawaniu danej części 
uzyskać poprawny kształt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, że muszą być 
wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem. 

Zaleca się cięcie mechaniczne i dopuszcza cięcie termiczne. Po cięciu termicznym należy 
mechanicznie usunąć nierówności i żużle. 

Odtłuścić brzegi spawane tuż przed spawaniem za pomocą odpowiednich 
rozpuszczalników, np. acetonu. To odtłuszczanie musi objąć powierzchnię przynajmniej 50 
mm od rowka spoiny. 

Jeśli jest wykonywana obróbka plastyczna (np. gięcie), utleniona powłoka na powierzchni 
stali nierdzewnej może pęknąć i zniszczyć właściwości antykorozyjne stali. 

W takim wypadku trzeba wykonać wytrawianie po obu stronach takiego odcinka. 

Sczepianie  

Należy zamocować obrobione i oczyszczone części. Jeśli procedury spawania są 
wyspecyfikowane, połączenia spawane muszą być wykonane zgodnie z podanymi 
tolerancjami. Nie zdejmować narzędzi mocujących zanim wszystkie sczepienia nie zostaną 
wykonane.  

Ilość sczepów musi być wystarczająca by „przenieść" dany odcinek pa zdjęciu narzędzi 
mocujących. Odchyłka od ustawienie w linii skrajnych końców nie może przekraczać 0.5 mm 
po sczepieniu. Wykonywać sczepianie na tych samych zasadach co każdy inny rodzaj 
spawania i używać osłony gazowej. 

Spawanie  

Spoiwa 

Spoiwo dobrać o odpowiednim składzie chemicznym do materiału podstawowego, by 
zapewnić skład chemiczny spoiny zbliżony do składu spawanych elementów 

Procedury spawania  

Przetop wykonać metodą TIG, wypełnienie (lico) metodą TIG lub elektrodą topliwą.  

Osłona gazowa 

Należy zapewnić prawidłową osłonę wykonywanych przetopów oraz spoin sczepnych 
szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do grani spoiny. 

Jako osłonę stosować argon o czystości 99,9 %. 
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Czystość argonu można sprawdzić na podstawie koloru grani spoiny po jej ochłodzeniu 
do temperatury pokojowej. Jeżeli grań spoiny będzie miała kolor niebieski lub brązowy, to 
argon był nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono pełnej osłony gazowej (argonowej). 

Wytrawianie po spawaniu 

Niemożliwe jest uzyskanie wystarczającej osłony gazowej, strona grani spoiny będzie 
mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brązowe lub czarne zabarwienie. Z punktu widzenia 
antykorozyjności powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne. 

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszą być dlatego zagruntowane i 
wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewną szczotką drucianą a następnie wytrawiane. 

Określenie zakresu postępowania ze spoinami opiera się na stopniu ich oksydacji 
(utlenienia). 

Do wytrawiania można użyć cieczy lub past wytrawiających dostępnych na rynku. Po 
wytrawianiu, powierzchnia musi wyglądać gładko i mieć metaliczny połysk bez żadnych 
odbarwień. 

Należy zauważyć, że nawet gdy ulepsza się istniejące spawy, gaz musi być zastosowany, 
ponieważ w przeciwnym wypadku grań spoiny będzie tak mocno spalona, że nieosiągalna 
będzie gładka i zabezpieczona przed korozją po wierzchnia. 

Ciecze i pasty do wytrawiania  

Jeśli używa się past i cieczy służących do wytrawiania dostępnych na rynku, należy ściśle 
przestrzegać zaleceń producenta. Często jest określony przez producenta minimalny czas 
użycia, np. 8-24 godziny, zależy to od szybkości reakcji, która zależy od temperatury; im 
wyższa temperatura tym szybsza reakcja wytrawiania, to znaczy krótszy czas użycia. 

Zakres inspekcji  

A. Przeprowadzić   oględziny   zewnętrzne   100   %   spoin,   wg   PN-85/M.-69775 
wymagana minimalna klasa wadliwości W3. 

B. Wykonać   badania   Rtg   (badania   radiograficzne)   10%   wykonanych   spoin. 
Wymagana minimalna klasa wadliwości R3, zgodnie z normą PN-87/M.-69772. 

Jeżeli stwierdzi się wyższą klasę wadliwości to badania powtórzyć na podwójnej ilości 
wadliwych spoin. Jeżeli w powtórzonych badaniach jedna spoin wykaże niedopuszczalną 
wadliwość, badaniu poddać 100% spoin. 

Kryteria akceptacji  

A. Spoiny muszą się mieścić w trzeciej klasie wadliwości. 

B. Zarówno lico jak i grań spoiny musza mieć metaliczny połysk. 

Naprawa  
A. Wady wewnętrzne: 

wadliwe odcinki spoin wyciąć mechanicznie i wykonać nowe spoiny. 
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B. Wady zewnętrzne: 

usunąć za pomocą napawania (podtopienia) lub obróbki mechanicznej: szlifowanie, 
polerowanie lub wytrawianie. 
 
C. Spoiny po napawie podlegają takim samym badaniom i ocenie jak spoiny 

pierwotne. 
 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych  
 
Konstrukcje stalowe w modernizowanych obiektach należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z 
poniższymi wytycznymi.  
 
Zgodnie z instrukcją nr 191ITB z 1976r. - wymagany jest 2 stopień oczyszczenia powierzchni 
konstrukcji (piaskowanie, śrutowanie).  
 
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów. 
 
WARIANT I: 
2*grunt epoksydowy o symbolu 77422-000-250 grub. 80 µm 
2*emalia epoksydowa chemoodporna o symbolu 7762-000-860 grub. 60 µm 
 
WARIANT II: 
Zabezpieczenie antykorozyjne powłokowe system malarski epoksydowo-epoksydowy z podkładem 
barierowym pigmentowanym błyszczem żelazowym firmy HEMPEL COATINGS (Polska). Całkowita 
grubość powłoki 120 µm 
 

• Hempadur Mastic 4588 /kolor wg RAL o grubości 120 µm - malowanie pędzlami 
3-4 krotne 

• Lub Hempadur 1763 /kolor wg RAL o grubości 120 µm - malowanie pędzlami 
3-4 krotne 

5.4 Uwagi do realizacji robót  

Kolejność robót prowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu 
 
 
6. KONTROL JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Kontrola   odbywać   się   będzie   zgodnie   z   Programem   Jakości   przedłożonym   przez 
Wykonawcę i akceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 

■ zgodności wykonania robót z dokumentacją i stanem faktycznym; 

■ kompletności demontowanego wyposażenia; 

■ poprawności budowy. 

6.2 Kontrola jakości materiałów 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera Kontraktu 

6.3 Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu, 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych. 
 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
 

• deskowań 
• zbrojenia 
• osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji 

technologicznych 
• betonowania 
• robót wykończeniowych 

 
6.4 Próba szczelności zbiorników  
 
Wszystkie zbiorniki modernizowane i nowoprojektowane należy zbadać na szczelność 
zgodnie z normą PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
 
Ogólne zasady przeprowadzenie próby szczelności 
 
Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu 
odprowadzającego i odprowadzającego wodę powinny być szczelnie zamknięte od strony 
zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. 
Ściany zbiornika podczas próby powinny być dostępne do oględzin z zewnątrz z każdej 
strony. Napełnianie zbiornika powinno się odbywać stopniowo, przy jednoczesnej obserwacji 
jego ścian zewnętrznych, na bieżąco należy sprawdzać stan zaślepek na rurociągach 
wbudowanych w ściany zbiornika.  
Na wysokości maksymalnego eksploatacyjnego poziomu zwierciadła ścieków należy 
zainstalować urządzenie pomiarowe pozwalające na wykonanie pomiaru z wymaganą 
dokładnością. Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego eksploatacyjnego poziomu ścieków 
należy zbadać zbiornik na eksfiltrację. Wynik próby szczelności na eksfiltrację należy uznać 
za pozytywny, jeżeli ubytek wody, nie jest większy niż dopuszcza norma.  
W przypadku negatywnego rezultatu próby szczelności, wystąpienia nieszczelności należy 
zaznaczyć ich miejsce na rysunkach powykonawczych i przez utrwalenie na obiekcie oraz 
określić charakter przecieku w powiązaniu z napełnianiem zbiornika i czasem obserwacji. 
Po usunięciu przyczyn nieszczelności należy powtórzyć wykonanie próby szczelności 
zbiornika 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w OST.00 Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

• dla betonu lub żelbetu - metr sześcienny [m³], 
• dla konstrukcji ze stali kształtowej i zbrojeniowej - komplet [kpl.], 
• dla powierzchni tynków, malowania, przykryć - metr kwadratowy [m²], 
• dla przejść dławicowych, stolarki drzwiowej - sztuka [szt.]  
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W przypadku zmiany ilości wykonanych robót, od przyjętych w projekcie, każdorazowo 
zmianę taką należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu, wykonać stosowny szkic, dokonać 
zmiany w projekcie i wykonać obmiar wykonanych robót z natury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST.00. 

Odbiorowi robót podlegają: 

� Roboty budowlane w elementach zakończonych, 

� Roboty zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy. 

8.1 Sprawdzenie jakości wykonanych robót  

� Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
� przygotowania i montażu zbrojenia, 
� przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie, 
� jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych  
  wad i uszkodzeń, 

� jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych, 
� odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
� odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
� odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w 

  Dokumentacji Projektowej, 
� odchylenia wymiarów otworów ościeży, 
� prawidłowość wykonania podłoża, 
� łączenia obróbek blacharskich, 
� grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczelin dylatacyjnych, 
� grubość i spadki posadzek, 
� przygotowanie podłoża pod tynki, 
� związanie tynku z podłożem, 
� grubość tynku, 
� krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
� odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku, 
� jednolitość barw powłok malarskich, 
� mocowanie okuć elementów stolarki drzwiowej, 
� pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic drzwiowych, 
� ułożenia glazury ściennej i płytek posadzkowych 
� malowania ścian i sufitów 
� montażu rynien, rur spustowych i opierzeń 

� montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
specyfikacji. Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

• osadzenie dybli, kotew, 

• zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• transport urządzeń na miejsce pracy, 

• wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań, 

• wykonanie robót konstrukcyjnych, 

• pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji, 

• prace porządkowe,  

• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 

• przy wykonywaniu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie 
  prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych, 

• wykonanie warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji.  

• wykonanie izolacji antykorozyjnych i specjalnych,  

• zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi,  
  zawilgoceniem i zapyleniem, 

• zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia koniecznych w  
  przypadkach, 

• odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji, 

• pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią, 

• wykonanie robót wykończeniowych, 

• prace porządkowe. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Normy: 

• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 

• PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 
elektrochemiczne. 
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• PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

• PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

• PN-80/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem. 

• PN-80/B-02015 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą. 

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.  

• PN-B-03020:1999  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03264:1999   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

• PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 

• PN-EN 480-1:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

• PN-B-24620:1998    Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno. 

• PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco. 

• PN-B-19701:1997    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

• PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

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

• PN-ISO 6935-1:1998   Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty gładkie. 

• PN-ISO 6935-2:1998   Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane. 

• PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe. 

• PN-ISO 7077:1999  Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody 
weryfikacji zgodności wymiarowej. 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-
E). 

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

• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-C-81914:1998       Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

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

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
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12.1.3.  ST.03.   MONTAŻ URZĄDZEŃ I INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie montażu urządzeń i instalacji technologicznych które będą realizowane w 
ramach zamówienia: 

ROZBUDOWA l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie  

 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

• Demontaż urządzeń i instalacji technologicznych w modernizowanych obiektach  
 
• Montaż urządzeń i instalacji technologicznych w modernizowanych obiektach  

 
1.3.2 Stacja krat (obiekt modernizowany)  -  OB. nr 2  
 
W zakres modernizacji wchodzi demontaż istniejących urządzeń i montaż w ich miejsce 
nowych krat mechanicznych.     
 
Zakres rob ót demontażowych: 
 
• Demontaż kraty mechanicznej łukowej typ KŁ-900    szt. 2 
• Demontaż kraty ręcznej typ KUR-900   szt. 1 
• Demontaż zastawki kanałowej z napędem ręcznym typ ZDN-800 szt. 6 
 
Zakres robót montażowych: 
 
Montaż w istniejących kanałach krat mechanicznych i  pras do skratek, przystosowanych do pracy 
na wolnym powietrzu, kraty ręcznej oraz zastawek kanałowych 
  

� krata schodkowa w obudowie ogrzewanej - ilość – 2 szt. 
− prześwit – 6 mm 
− szerokość kanału 900 mm 
− silnik – N=0,75 kW 
− ogrzewanie – N=0,60 kW 
 
Obudowa kraty wyposażona w króciec do odciągu powietrza do biofiltra 

  
� prasa do skratek z workownicą  - ilość – 2 szt. 

− wydajność Q = 0,5 m3/godz. 
− silnik – N=1,5 kW 
− ogrzewanie prasy do skratek – N=0,50 kW 
− długość czynna rurociągów do transportu skratek L1 ≅ 1,5 m, L1 ≅ 5,0 m 
− ogrzewanie rurociągów do skratek - N1=0,60 kW, N2=1,0 kW 
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� krata ręczna  - ilość – 1 szt. 
− prześwit – 20 mm 
− szerokość kanału 800 mm 

 
� zastawki kanałowe  - ilość 6 szt 

− napęd ręczny 
− szerokość B =800 mm 
− wysokość zawieradła H=1200 mm 
 

� Przykrycie kanałów doprowadzających i odprowadzających ścieki szczelnymi 
pokrywami i wykonanie instalacji do odprowadzenia powietrza do biofiltra z obudowy 
krat mechanicznych. 

Wymagania technologiczne  
 
− przepustowość jednej kraty: 

    nie mniej niż 600 m3/godz przy poziomie ścieków :    
         - przed kratą h1= 500 mm 
         - za kratą       h2= 200 mm 
    nie mniej niż 1000 m3/godz przy poziomie ścieków :    
         - przed kratą h1= 700 mm 
         - za kratą       h2= 500 mm 

Dopuszczalny poziom ścieków za kratą h2 wynosi 600 mm  
 
Sterowanie pracą w krat ręczne i automatyczne w zależności od wskazań różnicy 
poziomów ścieków przed i za kratą oraz w układzie czasowym. 
Należy zabezpieczyć możliwość montażu i demontażu krat w przypadku konieczności ich 
remontu. 
 
Wymagan ia materiałowe. 

Kraty mechaniczne 

Elementy   konstrukcyjne   krat   wykonane   ze   stali   wysokogatunkowej nierdzewnej AISI 304   ( 
OH18N9 ) 
- obudowa krat ze stali nierdzewnej 
- elementy dystansowe (przekładki między prętami):    odporne   na   ścieranie   tworzywo 

sztuczne 

Prasy do skratek: Elementy konstrukcyjne i rurociągi -  stal nierdzewna 0H18N9 

Krata ręczna :  stal nierdzewna 0H18N9 

Zastawki kanałowe 
- rama, wrzeciono, elementy mocujące: stał nierdzewna DIN 1.4301 

płyta zamykająca:  stal nierdzewna 0H18N9 
- uszczelnienie:      profilowany sznur gumowy z gumy olejoodpornej na obwodzie 

 
1.3.3   Piaskownik – obiekt istniejący  
 
Zakres robót demontażowych: 
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• Demontaż zgarniacza linowego piasku typu ZL-1200 o masie 0,6 t  - 2 kpl. 
• Demontaż czerpadła śrubowego do piasku typ CSP-300 o masie 0,9 t  - 1 kpl. 
• Demontaż zastawki kanałowej z napędem ręcznym,     - 4 szt 
• Demontaż suwnicy natorowej, jednodźwigarowej elektr. o masie 1,9 t  - 1 pkl.  
 
Zakres robót montażowych: 
 

� Montaż zastawek kanałowych. 
� Przykrycie piaskownika i kanałów doprowadzających i odprowadzających ścieki 

szczelnymi pokrywami i wykonanie instalacji do odprowadzenia powietrza do biofiltra 
 
Wymagania materiałowe. 

Zastawki kanałowe 
- rama, wrzeciono, elementy mocujące: stał nierdzewna DIN 1.4301 

płyta zamykająca:  stal nierdzewna 0H18N9 
- uszczelnienie:      profilowany sznur gumowy z gumy olejoodpornej na obwodzie 
 

1.3.4 Piaskownik dwukomorowy ( obiekt projektowany) OB. 3  
 
Zaprojektowano zespół dwóch piaskowników napowietrzanych z wydzieloną strefą łapacza 
tłuszczy. Zgarniany piasek przetłaczany jest do separatora piasku i wywożony na składowisko 
odpadów. Tłuszcze zgarniane są do komory tłuszczowej skąd okresowo wywożone są na 
składowisko odpadów.  
Całkowita długość piaskownika        L = 18,5 m 
Całkowita szerokość piaskownika    B = 5,2 m 
 
Zakres robót montażowych: 
 

� zgarniacz pługowy do piaskownika dwukomorowego ze strefą odtłuszczania – 1 kpl. 
− zgarniacze piasku z podnoszonymi pługami do leja 
− zgarniacze tłuszczu z podnoszonymi pługami do koryta zbiorczego 
− napęd jazdy i podnoszenia pługów zgarniających piasek i tłuszcz zasilany poprzez    

bęben kablowy sprężynowy, samonawijający się. 
 - napęd jazdy – N = 0,55 kW ( ~ 380V) 
 - napęd podnoszenia pługów – N = 4x0,37 kW ( ~380V) 
 

� przenośnik ślimakowy tłuszczu – 1 kpl. 
− średnica ślimaka  D = 160 mm 
− długość ślimaka    L = 5,5 m 
− silnik – N = 1,1 kW 
 

� pompa do pulpy piaskowej – 2 szt. 
− pompa zatapialna  
− wydajność Q = 6÷8 l/s 
− wysokość podnoszenia H = 8÷9 m 
− silnik – N = 3,5 kW 
− rurociąg tłoczny pulpy piaskowej φ70 x 2,5 mm  L = 12,0 m 
 
Pompa przystosowana do pracy w piaskowniku 

 
� separator wirowy z płuczką piasku – 1 szt. 
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− obciążenie hydrauliczne Qmax = 30 m3/h ( ok. 8,25 l/s) 
− wydajność wypłukiwanego piasku ok. 0,5 m3/h 
− moc zainstalowana  – Ns = 2,23 kW (~380V) 
− moc ogrzewania – No = 1,5 kW (~380V) 
 

� ruszty napowietrzające  
− rurociąg sprężonego powietrza φ63 x 2    mm  L = 17,0 m 
− rurociąg sprężonego powietrza φ28 x 1,5 mm  L = 43,0 m 
− rurociąg sprężonego powietrza perfowrowany φ15 x 1 mm  L = 35,0 m 
− przepustnica DN 25 z napędem elektrycznym - 2 szt 
− przepustnica DN 25 z dźwignią do płynnej regulacji - 14 szt 
 

� zastawki kanałowe  - ilość 2 szt 
− napęd ręczny 
− szerokość B =600 mm 
− wysokość zawieradła H=1300 mm 
 

� zastawki kanałowe  - ilość 2 szt 
− napęd ręczny 
− szerokość B =600 mm 
− wysokość zawieradła H=1200 mm 
 

� Przykrycie piaskownika i kanałów doprowadzających i odprowadzających ścieki 
szczelnymi pokrywami i wykonanie instalacji do odprowadzenia powietrza do biofiltra. 

Wymagania technologiczne  
 
Przepływ obliczeniowy, na który wykonano obliczenia technologiczne piaskownika  
Qobl. = 840,7 m3/h 
 
Sterowanie zgarniacza pługowego i separatora piasku ręczne i automatyczne z możliwością 
przekazywania sygnałów i sterowania zdalnie z Dyspozytorni. 
Pompy  pulpy  piaskowej   (zainstalowane  w  płaskownikach)   sterowane  będą z  tablicy 
sterowniczej separatora piasku. 

Wymagania materiałowe. 
 
Zgarniacz pługowy:  całość konstrukcji stalowej - stal kwasoodporna 0H18N9 
 
Kraty pomostowe:    stal ocynkowana 
 
Separator piasku:   stal nierdzewna 0H18N9 

Przenośnik ślimakowy tłuszczu 
- ślimak bezwałowy: stal konstrukcyjna o podwyższonej odporności na ścieranie 
- obudowa:      stal nierdzewna 0H18N9 
 

Zastawki kanałowe 
- rama, wrzeciono, elementy mocujące: stał nierdzewna DIN 1.4301 

płyta zamykająca:  stal nierdzewna 0H18N9 
- uszczelnienie:      profilowany sznur gumowy z gumy olejoodpornej na obwodzie 
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1.3.5  Przepompownia ścieków (obiekt modernizowany) OB. 4  
 
W zakres modernizacji istniejącej pompowni ścieków wchodzi demontaż istniejących 
urządzeń, rurociągów i armatury i montaż w ich miejsce nowych.     
 
Zakres robót demontażowych: 
 
• Demontaż pompy zatapialnej typu FA 10.94-294+T202-4/27  

wraz ze stopą sprzęgającą i prowadnicami  - 4 kpl. 
• Demontaż rurociągu tłocznego DN 100 stal.     - 25,0 m 
• Demontaż rurociągu tłocznego DN 200 stal.     -   9,0 m 
• Demontaż rurociągu tłocznego DN 400 stal.     - 11,0 m 
• Demontaż przepustnicy zwrotnej DN 100      -  4 szt 
• Demontaż przepustnicy odcinającej DN 100     -  4 szt 
 
Zakres robót montażowych: 
 

�  pompy zatapialne do ścieków – 3 szt. 
− wydajność Q = 500 m3/godz. 
− wysokość podnoszenia H = 13,6 m 
− moc silnika – N = 26 kW 

 
�  pompy zatapialne do ścieków – 2 szt. 

− wydajność Q = 180 m3/godz. 
− wysokość podnoszenia H = 15,1 m 
− moc silnika – N = 12,5 kW 

 
�  mieszadło średnioobrotowe zatapialne   – 1 szt. 

− wydajność Q = 1350 m3/godz. 
− średnica śmigła D =450 mm 
− ilość łopatek śmigła  - 2 
− moc silnika – N = 2,2 kW 

 
�  rurociągi tłoczne 

− materiał: stal nierdzewna 0H18N9 
− φ157 x 3,5 mm    L=8,00 m 
− φ225 x 4,0 mm    L=6,00 m 
− φ259 x 4,5mm    L=8,00 m 
− φ450 x 7,0 mm    L=6,50 m 
 

�  armatura 
− zawór zwrotny kulowy DN 150 mm,  PN 10  - 2 szt. 
− zasuwa nożowa DN 150 mm   - 2 szt 
     napęd : ręczny 
− zawór zwrotny kulowy DN 250 mm , PN 10 - 3 szt. 
− zasuwa nożowa DN 250 mm,  PN 10  - 3 szt 
     napęd: ręczny 

Wymagania technologiczne  
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Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych Wykonawca wykona tymczasową pompownię ścieków 
wraz z rurociągami tłocznymi, o parametrach pozwalających na przepompowanie ścieków do 
reaktorów biologicznych w czasie wyłączenia z eksploatacji modernizowanej pompowni ścieków 
Wymagania technologiczne: 
• dopływ maksymalny godzinowy( w sezonie letnim ):    1345 m3/h 
• dopływ maksymalny godzinowy( poza sezonem letnim):     180 m3/h 
• wysokość geometryczna maksymalna:      ok 11,75 m 
 
Sterowanie pracą pomp automatyczne w zależności od poziomu ścieków w komorze 
czerpalnej. 
 
Wymagania materiałowe. 

 
Pompy: 
- wirnik: żeliwo szare GG 25   
- wał: stal nierdzewna 
- obudowa pompy:     żeliwo szare GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi 
- prowadnice, mocowania:     stal nierdzewna 

Rurociągi 
- stal nierdzewna 0H18N9 

Zasuwy nożowe 
- korpus:        żeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi 
-  uszczelnienie: NRB ( Perburan ) 
- nóż: stal nierdzewna 
- wrzeciono: stal nierdzewna 

 
Zawory zwrotne 
 
- korpus:        żeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi  
- kula :            pokryta NBR ( nitryl) 
 
 
1.3.6 Wieża rozdziału (obiekt modernizowany)   OB.  5 
 
Zakres robót demontażowych: 
 
• Demontaż zastawki kanałowej z napędem ręcznym B = 800 mm  - 3 szt. 
• Demontaż rurociągów odpływowych ścieków do reaktorów DN 500  stal.   - 2 szt. 
• Demontaż rurociągu dopływowego ścieków DN 1000 stal  - 1 szt 
 
Zakres robót montażowych: 
 

�  Zastawki naścienne przelewowe ( rozdział do reaktora 6.1, 6.2 )   – 2 szt. 
Wymagania technologiczne: 
− zastawka naścienna przelewowa z napędem ręcznym 
− szerokość kanału:      B = 500 mm 
− szerokość zastawki    B = 600 mm 
− wysokość zawieradła  H = 600 mm 
− napęd: elektryczny AUMA MATIC 0.75 z łączem PROFIBUS 

 
�  Zastawki naścienne przelewowe ( rozdział do reaktora 6.3  )   – 1 szt. 

Wymagania technologiczne: 
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− zastawka naścienna przelewowa z napędem ręcznym 
− szerokość kanału:      B=250 mm 
− szerokość zastawki    B = 350 mm 
− wysokość zawieradła  H=600 mm 
− napęd: elektryczny AUMA MATIC 0.75 z łączem PROFIBUS 
 

�  Rurociągi odpływowe do reaktorów biologicznych   
− φ 508 x 4 mm    L = 11,00 m 
− φ 206 x 3 mm    L =   5,50 m 
 

� Rurociąg dopływowy ścieków   
− φ 1025,5 x 19,2 mm   L =   5,50 m 
 

Wymagania technologiczne  
 
Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych Wykonawca wykona tymczasowe obejście wieży 
rozdziału, o parametrach pozwalających na przepompowanie ścieków do reaktorów biologicznych w 
czasie wyłączenia z eksploatacji modernizowanego obiektu. 

Wymagania materiałowe. 

Zastawki kanałowe 
- rama, wrzeciono, elementy mocujące: stał nierdzewna DIN 1.4301 

płyta zamykająca:  stal nierdzewna 0H18N9 
- uszczelnienie:      profilowany sznur gumowy z gumy olejoodpornej na obwodzie 

Rurociągi odpływowe do reaktorów biologicznych 
- stal nierdzewna 0H18N9 

Rurociąg dopływowy  
− Rura ciśnieniowa z GRP SN 10000, PN 6:    
 
1.3.7 Reaktor biologiczny  OB.  6.1, 6.2, 6,3  

 
1.3.7. Reaktory biologiczne (obiekty modernizowane)   OB. 6.1, 6.2 
 
Istniejące reaktory biologiczne typu BIOMIX zostaną przebudowane na reaktory przepływowe 
oparte na metodzie osadu czynnego z przedłużonym napowietrzaniem, intensyfikacją 
usuwania biogenów oraz z wydzieloną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego.  
Średnica reaktorów D=34,0 m,  
Głębokość czynna H=6,5 m. 
 
Zakres robót demontażowych: 
 
Reaktor  biologiczny (BIOMIX)   OB  6.1  
• Demontaż pompy osadu typu IFA-201-263  - 4szt. 
• Demontaż rurociągu osadu DN 150 stal.      - 42,0 m 
• Demontaż rurociągu tłocznego osadu DN 150 stal.    -  36,0 m 
• Demontaż zasuwy odcinającej z przedłużonym trzpieniem i kolumienką 

do napędu ręcznego DN 150 mm       - 4 kpl. 
• Demontaż systemu napowietrzania wraz z dyfuzorami membramowymi  
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typu Aquatech 
-   komora biosorpcji        - 100 szt 
-   komora biostabilizacji        - 400 szt 

• Demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 150 stal    - 16,0 m 
• Demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 150 stal    - 16,0 m 
• Demontaż koryta odpływowego z segmentów z tworzywa sztucznego 

o długości L= 3700 mm        -  24 szt 
 
Reaktor  biologiczny (BIOMIX)  OB.   6.2  
• Demontaż pompy osadu typu IFA-201-263  - 4szt. 
• Demontaż rurociągu osadu DN 150 stal.      - 42,0 m 
• Demontaż rurociągu tłocznego osadu DN 150 stal.    -  36,0 m 
• Demontaż zasuwy odcinającej z przedłużonym trzpieniem i kolumienką 

do napędu ręcznego DN 150 mm       - 4 kpl. 
• Demontaż systemu napowietrzania wraz z dyfuzorami membranowymi  

typu Aquatech 
-   komora biosorpcji        - 100 szt 
-   komora biostabilizacji        - 400 szt 

• Demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 150 stal    - 16,0 m 
• Demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 150 stal    - 16,0 m 
• Demontaż koryta odpływowego z segmentów z tworzywa sztucznego 

o długości L= 3700 mm        -  24 szt 
 
Zakres robót montażowych: 
 
Reaktory  biologiczne  OB.   6.1, 6.2  
 

o Komora predenitryfikacji KPD 
 

� mieszadło zatapialne          ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze) 
− wirnik łopatkowy – D = 400 mm 
− prędkość obrotowa wirnika ~725 obr./min. 
− moc silnika – Ns = 2,5 kW 
− oprzyrządowanie 
   - uchwyt 
 - prowadnica rurowa 
 - żurawik stacjonarny słupowy obrotowy  

 
o Komora beztlenowa KB 
 

� mieszadło zatapialne           ilość - 4 szt. (po 2 szt. w reaktorze ) 
− wirnik łopatkowy   – D = 315 mm  
− prędkość obrotowa wirnika ~920 obr./min 
− moc silnika – Ns = 3,2 kW   
− oprzyrządowanie 
   - uchwyt 
 - prowadnica rurowa 
 - żurawik stacjonarny słupowy obrotowy  

 
o Komora denitryfikacji KD 



 

 

- 103 - 

103 

 
� mieszadło zatapialne           ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze ) 

− wirnik łopatkowy  – D = 500 mm 
− prędkość obrotowa wirnika ~475 obr./min 
− moc silnika – Ns = 5,0 kW 
− oprzyrządowanie 
   - uchwyt 
 - prowadnica rurowa 
 - żurawik stacjonarny słupowy obrotowy  

 
o Komora nitryfikacji KN 
 

�  mieszadło zatapialne pompujące           ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze ) 
− wirnik łopatkowy  – D = 500 mm 
− wydajność  Q = 560 l/s 
− prędkość obrotowa wirnika ~460 obr./min. 
− moc silnika – Ns = 16 kW 
− mieszadło przystosowane do współpracy z falownikiem 
− oprzyrządowanie 
   - uchwyt 
 - prowadnica rurowa 
 - żurawik stacjonarny słupowy obrotowy  
 - rura przyłączeniowa DN 500  L = 1,0 m 
 

� system wgłębnego napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyskami 
przeponowymi wraz z rurociągami zasilającymi sprężonego powietrza 
 
− ilość - 2044 szt. (po 1022 szt. w reaktorze ) 
 

o Komora stabilizacji tlenowej osadu KST 
 

� system wgłębnego napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyskami 
przeponowymi wraz z rurociągami zasilającymi sprężonego powietrza 

         
− ilość - 848 szt. (po 424 szt. w reaktorze ) 

 
o Armatura 
 

� zasuwa nożowa DN 300, napęd ręczny          ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze) 
� zasuwa nożowa DN 500, napęd ręczny          ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze) 
� zasuwa nożowa DN 200, napęd elektryczny   ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze) 

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� zasuwa nożowa DN 400, napęd elektryczny   ilość - 4 szt. (po 2 szt. w reaktorze) 

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� przepustnica DN 80 napęd: przekładnia ręczna ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze) 
� przepustnica DN 250 napęd: elektryczny         ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)  

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� przepustnica DN 125 napęd: elektryczny         ilość - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)  

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� zastawka naścienna     ilość - 2 szt (po 1 szt. w reaktorze) 
      - szerokość kanału :         B = 2000 mm 
      - szerokość zastawki:       B = 2100 mm 
      - wysokość zawieradła :   H = 1600 mm 
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      - napęd :    ręczny 
� rurociąg tłoczny mieszadła pompującego  

− materiał: stal nierdzewna 0H18N9 
− φ612 x 6 mm    L= 14,00 m     (po 7,0 m. w reaktorze) 

 
� rurociąg łączący komorę beztlenową KB z komorą denitryfikacji KD   

− materiał: stal nierdzewna 0H18N9 
− φ814 x 7 mm    L= 14,00 m     (po 7,0 m. w reaktorze) 

 
 

1.3.7.2 Reaktor biologiczny OB.  6.3  
 
Obiekt nowo projektowany o takich samych funkcjach jakie posiadają modernizowane 
reaktory (OB. Nr 6.1 i 6.2). 
Średnica reaktora D = 25,0 m,  
Głębokość czynna H = 6,5 m. 
 
Zakres robót montażowych: 
 

o Komora predenitryfikacji KPD 
 

� mieszadło zatapialne          ilość - 1 szt. 
− wirnik łopatkowy – D = 300 mm 
− prędkość obrotowa wirnika ~725 obr./min. 
− moc silnika – Ns = 1,8 kW 
− oprzyrządowanie 
   - uchwyt 
 - prowadnica rurowa 
 - żurawik stacjonarny słupowy obrotowy  
 

o Komora beztlenowa KB 
 

� mieszadło zatapialne           ilość - 1 szt 
− wirnik łopatkowy   – D = 400 mm  
− prędkość obrotowa wirnika ~920 obr./min 
− moc silnika – Ns = 4,0 kW   
− oprzyrządowanie 
   - uchwyt 
 - prowadnica rurowa 
 - żurawik stacjonarny słupowy obrotowy  

 
o Komora denitryfikacji KD 
 

� mieszadło zatapialne           ilość - 1 szt.  
− wirnik łopatkowy  – D = 500 mm 
− prędkość obrotowa wirnika ~475 obr./min 
− moc silnika – Ns = 3,0 kW 
− oprzyrządowanie 
   - uchwyt 
 - prowadnica rurowa 
 - żurawik stacjonarny słupowy obrotowy  
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o Komora nitryfikacji KN 
 

�  mieszadło zatapialne pompujące            ilość - 1 szt.  
− wirnik łopatkowy  – D = 300 mm 
− wydajność  Q = 168 l/s 
− prędkość obrotowa wirnika ~460 obr./min. 
− moc silnika – Ns = 4,8 kW 
− mieszadło przystosowane do współpracy z falownikiem 
− oprzyrządowanie 
   - uchwyt 
 - prowadnica rurowa 
 - żurawik stacjonarny słupowy obrotowy  
 - rura przyłączeniowa DN 300  L = 1,0 m 
 

� system wgłębnego napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyskami 
przeponowymi wraz z rurociągami zasilającymi sprężonego powietrza 
 
− ilość - 580 szt.  
 

o Komora stabilizacji tlenowej osadu KST 
 

� system wgłębnego napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyskami 
przeponowymi wraz z rurociągami zasilającymi sprężonego powietrza 

         
− ilość - 221 szt. 

 
o Armatura 
 

� zasuwa nożowa DN 200, napęd ręczny   ilość - 1 szt.  
� zasuwa nożowa DN 150, napęd ręczny   ilość - 1 szt.  
� zasuwa nożowa DN 150, napęd elektryczny  ilość - 1 szt.  

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony)  
� zasuwa nożowa DN 200, napęd elektryczny  ilość - 2 szt.  

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� zasuwa nożowa DN 200, napęd elektryczny  ilość - 2 szt.  

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� przepustnica DN 100 napęd: elektryczny  ilość - 1 szt.   

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� przepustnica DN 65 napęd: elektryczny   ilość - 1 szt.   

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� zastawka naścienna      ilość - 1 szt  
      - szerokość kanału :         B = 1500 mm 
      - szerokość zastawki:       B = 1600 mm 
      - wysokość zawieradła :   H =   500 mm 
      - napęd :    ręczny 
 
� rurociąg tłoczny mieszadła pompującego  

− materiał: stal nierdzewna 0H18N9 
− φ408 x 4 mm    L= 4,5 m      
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� rurociąg łączący komorę beztlenową KB z komorą denitryfikacji KD   

− materiał: stal nierdzewna 0H18N9 
− φ408 x 4 mm    L= 4,5 m      

Wymagania technologiczne  
 
Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych Wykonawca przedstawi do zatwierdzenie Inżynierowi 
harmonogram wyłączenia z eksploatacji modernizowanych reaktorów biologicznych 6.1 i 6.2 
oraz udokumentuje że podczas modernizacji reaktorów parametry ścieków oczyszczonych nie będą 
odbiegały od ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatację oczyszczalni. 

Wymagania materiałowe. 
 
Mieszadła zatapialne 
- korpus:      stal 1.4571 

wirnik:       stal 1.4571 
- wał: stal 1,4571 
- oprzyrządowanie:    stal nierdzewna 
- żurawik:       stal ocynkowana 

Mieszadła pompujące 
- korpus pompy:        żeliwo GG-25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi 
- korpus silnika:         żeliwo GG-25 
- wirnik: żeliwo GG-25 
- oprzyrządowanie:    stal nierdzewna 
- żurawik: stal ocynkowana 

Zastawki kanałowe 
- rama, wrzeciono, elementy mocujące: stał nierdzewna DIN 1.4301 

płyta zamykająca:  stal nierdzewna 0H18N9 
- uszczelnienie:      profilowany sznur gumowy z gumy olejoodpornej na obwodzie 

Przepustnice  
- korpus:         żeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi  
- uszczelnienie: NRB 
- dysk: stal nierdzewna 

Zasuwy nożowe 
- korpus:        żeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi  
-  uszczelnienie: NRB ( Perburan ) 
- nóż: stal nierdzewna 
- wrzeciono: stal nierdzewna 

 
System wgłębnego napowietrzania drobnopęcherzykowego  
- dysk przeponowy:     elastomer  (EPDM) 
-  obudowa dyfuzora:   PP  (polipropylen) 
-  rurociąg rozprowadzające powietrze : PVC 
-  piony zasilające ruszt :   PVC 
   (od zwierciadła ścieków do dna) 
- elementy kotwiące :    stal KO 
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Rurociągi zasilające sprężonego powietrza 
(powyżej zwierciadła ścieków ) 
- stal nierdzewna 0H18N9 
 
Po zakończeniu badań ścieków, w miesiącu lipcu zostanie podjęta decyzja o 
ewentualnej konieczności wybudowania reaktora 6.3. większego niż w projekcie. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu budowlanego i uzyskania 
pozwolenia z budowę oraz wykonania projektu wykonawczego części technologicznej.  
Wyposażenie części Technologicznej powinno być takie samo jak w modernizowanych 
reaktorach 6.1 i 6.2.  
 
1.3.8 Osadniki ko ńcowe (obiekty projektowane)  OB.  8.1, 8.2 i 8.3  
 
Zaprojektowano trzy osadniki końcowe radialne o średnicy D = 24,0 m.  
Zagarnianie osadu dennego zgarniaczem obrotowym do leja centralnego usuwanie osadu 
flotującego u flotującego oraz z pompowym jego odprowadzeniem do komory czerpalnej 
przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego. 
 
Zakres robót montażowych: 
 

� zgarniacz obrotowy z pomostem      - ilość – 3 kpl. 
 - średnica wewnętrzna osadnika D = 24 m 
 - wysokość osadnika przy ścianie  H = 4,01 m 
 - wyposażenie zgarniacza  
    - układ zgarniania osadu dennego wraz z segmentem dogarniającym 
    - układ zgarniania i pompowania osadu pływającego z osadnika 
    - szczotka do czyszczenia bieżni – N=0,37 kW 

    - myjka koryta odpływowego – N=0,55 kW 
    - napęd jazdy – N=0,55 kW 
    - szafka zasilająco-sterownicza  

 
� koryta odpływowe ścieków oczyszczonych    - ilość – 3 kpl. 
 - wymiary:   szerokość 450 mm , wysokość 350 mm 
 - dwustronnie regulowane przelewy pilaste 90°, h = 2 50 mm 
 - odbojnica ciał pływających: deska o wysokości 480 mm 
 
� rurociąg dopływowy ścieków 
 - rura PE-HD φ630mm PN 10, SDR 17     L = 30 m 
 - rura φ 630 x 7 mm,  stal nierdzewna 0H18N9   L = 15 m 
 - kształtka wylewowa        ilość – 3 szt 
 
� rurociąg odpływowy osadu  
 - rura PE-HD φ355mm PN 10, SDR 17     L = 30 m 
 - rura φ 355 x 5 mm,  stal nierdzewna 0H18N9   L = 9 m 
 
� rurociąg dopływowy korzucha 
 - rura PE-HD φ90 mm PN 10, SDR 17     L = 60 m 
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� rurociąg do przeprowadzenia kabli zasilających i sterowniczych 
 - rura PE-HD φ110mm PN 10, SDR 17     L = 60 m 

Wymagania materiałowe. 
 
Zgarniacz obrotowy 
- konstrukcja mostu i zespołu zgarniacza:        stal nierdzewna 0H18N9 
- kratki pomostowe: ocynkowane 

Koryto odpływowe ścieków oczyszczonych:     stal nierdzewna 0H18N9 

Rurociąg dopływowy ścieków i odpływowy osadu wewnątrz osadnika i kształtka wylewowa :  
- stal nierdzewna 0H18N9 

Rurociągi: dopływowy ścieków, odpływowy osadu pod płytą denna osadnika oraz rurociąg 
odpływowy kożucha i ochronny dla kabli zasilających  
- polietylen PE-HD 
 
 
1.3.9  Przepompownia osadu powrotnego (obiekt projektowany ) OB.  9 
 
Obiekt projektowany do pompowania osadu nadmiernego do reaktorów biologicznych 
( recyrkulacja). 
 
Zakres robót montażowych: 
 

� pompa zatapialna      ilość – 3 szt. (sezon) 
 - przepływ – Q = 307 m3/godz. 
 - wysokość podnoszenia – H = 10,6 m 
 - moc silnika – Ns = 13,5kW 
 - osprzęt:  kolano sprzęgające, prowadnice rurowe 
 

� pompa zatapialna      ilość – 1 szt. (poza sezonem) 
 - przepływ – Q = 161 m3/godz. 
 - wysokość podnoszenia – H = 10,4 m 
 - moc silnika – Ns = 7,5 kW 
 - osprzęt:  kolano sprzęgające, prowadnice rurowe 
 

� zasuwa nożowa DN 200 napęd ręczny   ilość – 4 szt. 
� zasuwa nożowa DN 300 napęd ręczny   ilość – 3 szt. 
� zasuwa nożowa DN 150 napęd elektryczny   ilość – 3 szt. 

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony)  
� zawór zwrotny kulowy DN 200,  PN 10    ilość – 4 szt. 
 

Wymagania technologiczne  
 
Ilość sadu recyrkulowanego 
 Q = 840 m3/h w sezonie  
 Q = 150 m3/h poza sezonem. 
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Dla pracy w sezonie zaprojektowano trzy pompy a dla pracy poza sezonem przewiduje się 
jedna pompę o mniejszej wydajności.  
 
Wymagania materiałowe. 
 
Pompy 
- obudowa: żeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi 
- wirnik: żeliwo GG 25 
- wał: stal nierdzewna 
- osprzęt: stal nierdzewna 

Mieszadło zatapialne 
- korpus:      stal 1.4571 

wirnik:       stal 1.4571 
- wał: stal 1,4571 
- oprzyrządowanie:    stal nierdzewna 

Rurociągi 
- stal nierdzewna 0H18N9 

Zasuwy nożowe 
- korpus:        żeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi  
-  uszczelnienie: NRB ( Perburan ) 
- nóż: stal nierdzewna 
- wrzeciono:    stal nierdzewna 
 
Zawory zwrotne 
- korpus:        żeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi  
- kula :      pokryta NBR ( nitryl) 
 
 
1.3.10  Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osa du  
 (obiekt projektowany)  OB. 10  
 
Obiekt projektowany do odwadniania i higienizacji osadu ustabilizowanego tlenowo w 
reaktorach biologicznych. 
Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo będzie odwadniany i higienizowany wapnem. W 
sezonie przewiduje się pracę urządzeń do odwadniania dwie zmiany dziennie. Poza sezonem 
dwa dni w tygodniu. 
 
Zakres robót montażowych: 
 

� prasa taśmowa      ilość – 1 kpl. 
 - wydajność – Q = 5÷15 m3/godz. 
 - szerokość taśmy – 1500 mm 
 - silnik – N = 1,3 kW 
 

� pompa osadowa     ilość – 1 kpl. 
 - wydajność – Q = 4÷20 m3/godz. 
 - silnik – N = 3,0 kW 
 

� pompa do płukania taśmy    ilość – 1 kpl. 
 - wydajność – Q = 10 m3/godz. 
 - ciśnienie P = 4 bary 
 - silnik – N = 3,0 kW 
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� pompa do emulsji     ilość – 1 kpl. 

 - wydajność – Q = 16 l/godz. 
 - silnik – N = 2,0 kW 
 

� zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu ilość – 1 kpl.  
z pompą do polielektrolitu (N=0,25 kW)  
i zbiornikiem na roztwór z mieszadłem wolnoobrotowym (N=0,18 kW) 
 

� sprężarka tłokowa bezolejowa    ilość – 1 kpl. 
 - silnik – N = 1,1 kW 
 

� silos wapna z instalacją przeciw zbrylaniu  ilość – 1 kpl. 
 - pojemność – V = 10 m3 
 - wibrator elektryczny Ns=  0,25 kW 
 - dozownik wapna  Ns = 0,55 kW 
 - mieszacz boczny Ns = 1,5 kW 
 -  podajnik wapna do dozowania Ns = 1,5 kW 
 

� mieszacz odwodnionych osadów z wapnem  ilość – 1 kpl. 
  - wydajność – Q = 2,0 m3/godz. 
 - silnik – N=1,5 kW 
 

� przenośnik ślimakowy wapna    ilość – 1 kpl. 
 - średnica ślimaka 120 mm L = 3,5 m 
 - silnik – N = 1,5 kW 
 

� przenośnik ślimakowy mieszaniny odwodnionych osadów ilość – 1 kpl.  
 - średnica ślimaka 200 mm L = 4,0 m 
 - silnik – N = 1,5 kW 
 

� przenośnik ślimakowy mieszaniny odwodnionych osadów ilość – 1 kpl.  
 - średnica ślimaka 250 mm L = 6,0 m 
 - silnik – N = 2,2 kW 

Wymagania technologiczne  
 
Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo będzie odwadniany mechanicznie na prasie 
taśmowej i higienizowany wapnem. W sezonie przewiduje się pracę urządzeń do odwadniania 
na dwie zmiany dziennie. Poza sezonem dwa dni w tygodniu. 
Ilości osadu stabilizowanego tlenowo o zawartości suchej masy około 2%  
  
Sezon letni  
   - ilość osadu po stabilizacji   5058,5 kg s.m. osadu/d 
   - objętość osadu po stabilizacji  252,9 m3 
 
 
 
 Poza sezonem ( około 10 miesięcy)  
   - ilość osadu po stabilizacji   387,2 kg s.m. osadu/d 
   - objętość osadu po stabilizacji  19,4 m3 

Wymagania materiałowe. 
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Prasa taśmowa 
- taśma wykonana z mocnych włókien poliestrowych z zabezpieczeniem przeciw 

promieniom ultrafioletowym 
- konstrukcja wsporcza: stal nierdzewna 
- zbiornik filtratu z zagęszczacza:       stal nierdzewna 
- bębny filtracyjne: stal nierdzewna 
- zespół płukania cylindra:       stal nierdzewna 
Mieszadło wolnoobrotowe:     stal nierdzewna 
Zasobnik wapna: stal konstrukcyjna węglowa zabezpieczona antykorozyjnie 
Podajnik wapna: stal nierdzewna 0H18N9 
Dozownik wapna:         stał nierdzewna 0H18N9 
Przenośnik ślimakowy wapna: stal nierdzewna 0H18N9 
Pprzenośnik ślimakowy mieszaniny odwodnionych osadów:        stal      nierdzewna 
0H18N9, ślimak bezwałowy wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczony 
antykorozyjnie 

 
1.3.11 Hala dmuchaw (obiekt modernizowany)  OB. 12  
 
W istniejącym budynku hali dmuchaw projektuje się wymianę istniejących dmuchaw na 
urządzenia zapewniające dostawę powietrza do modernizowanych i nowobudowanego 
reaktora biologicznego oraz projektowanego piaskownika napowietrzanego. 
  
Zakres robót demontażowych: 
• Demontaż dmuchawy typu DR-125,88 o masie 0,8 t  -  4kpl. 
• Demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 250 stal.    -  7,0 m 
• Demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 250 stal.    -  8,0 m 
• Demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 150 stal.    - 14,0 m 
• Demontaż zasuwy odcinającej DN 250      -  2 szt. 
• Demontaż przepustnicy zaporowej DN 150     -  4 szt. 
 
Zakres robót montażowych: 
 

� dmuchawa Rootss'a  z obudową dźwiękochłonną       ilość – 2 kpl. 
 

 - wydajność – Q=1582÷5720 m3/godz. 
 - nadciśnienie Dp=750 mbar 
 - moc silnika – Ns=160 kW 
 - zasilanie poprzez przetwornicę częstotliwości 
 

� dmuchawa Rootss'a z obudową dźwiękochłonną      ilość – 2 kpl. 
 

 - wydajność – Q=430÷1841 m3/godz. 
 - nadciśnienie Dp=750 mbar 
 - silnik – N=55 kW 
 - zasilanie poprzez przetwornicę częstotliwości 
 

� czerpania ścienna 800 x 1200 mm     ilość – 6 szt. 
� przepustnica wielopłaszczyznowa 500 x 595 x 125 mm  ilość – 2 szt  
� przepustnica wielopłaszczyznowa 445 x 595 x 125 mm  ilość – 2 szt  
� przepustnica wielopłaszczyznowa 400 x 600 x 125 mm  ilość – 4 szt  
� przepustnica wielopłaszczyznowa PWP - 800/1200   ilość – 6 szt  
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� przepustnica wielopłaszczyznowa DN 400    ilość – 4 szt  
� przepustnica DN 300, PN 6 bar,    przekładnia ręczna  ilość – 2 szt  
� przepustnica DN 350, PN 6 bar,    przekładnia ręczna  ilość – 2 szt  
� przepustnica DN 200, PN 6 bar,    przekładnia ręczna  ilość – 2 szt  
� przepustnica DN 400, PN 6 bar,    przekładnia ręczna  ilość – 3 szt  
� przepustnica DN 65,   PN 10           napęd elektryczny  ilość – 1 szt  

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� przepustnica DN 100, PN 10          napęd elektryczny  ilość – 1 szt  

- awaryjny napęd ręczny ( wysprzeglony) 
� zasuwa klinowa kołnierzowa płaska do gazu Dn 80, PN 6 bar 

 z obudową i skrzynką do zasuw     ilość – 2 szt  

Wymagania technologiczne  
 
Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych Wykonawca wykona tymczasową instalację 
sprężonego powietrza zapewniającą stałą pracę reaktorów biologicznych i udokumentuje że 
podczas modernizacji hali dmuchaw parametry ścieków oczyszczonych nie będą odbiegały od  
ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatację oczyszczalni. 
  
Wymagania technologiczne: 
 
• sezon 
 - zapotrzebowanie tlenu w warunkach standard:      OC std = 1218 kg O2/h 
 - wymagana ilość powietrza :           V = 1218 : 0,016 : 6,3 = 12083 Nm3/h 
 
• poza sezonem 
 - zapotrzebowanie tlenu w warunkach standard:     OC std = 110,7 kg O2/h 
 - wymagana ilość powietrza :         V = 110,7 : 0,016 : 6,3 = 1098 Nm3/h 
 
W sezonie przewiduje się pracę dwóch dużych i ewentualnie jednej małej dmuchawy. Poza 
sezonem naprzemiennie pracować będą małe dmuchawy.  

Wymagania materiałowe. 
 
Dmuchawy: 
Zintegrowane zestawy przeznaczone do transportu gazów pod niskim ciśnieniem wyposażone w 
dmuchawę RBS napędzaną silnikiem elektrycznym za pośrednictwem specjalistycznej przekładni 
pasowej wraz z niezbędnym wyposażeniem  
 
- filtr i tłumik wlotowy 
- płyta podstawy zintegrowana z aktywnym tłumikiem wylotowym 
- zawór bezpieczeństwa 
- klapa zwrotna  
- obudowa dżwiękochłonna z wentylatorem 
- podłaczenia elastyczne 
- wibroizolatory 
- czujnik zabrudzenia filtra  

Czerpnie ścienne  
- stal. ocynk. 

Przepustnice  
- korpus:         żeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi  
- uszczelnienie: NRB 
- dysk: stal nierdzewna 
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1.3.12 Biofiltr  (obiekt projektowany)  OB.  B  
 
Biofiltr ma za zadanie neutralizację związków zapachowych uciążliwych dla obsługi  
i otoczenia w oparciu o technologię biofiltacji na aktywnym biologicznie materiale filtracyjnym.  
Instalacja biofiltra składa się z następujących podstawowych elementów: kompletny kontener z 
biomasą, kompletny nawilżacz powietrza, wentylator promieniowy. 
 
Zakres robót montażowych: 
 

� Biofiltr     - ilość 1 kpl 
- wydajność  Q  = 1100 m3/godz. 
- wyposażenie biofltra  
   - zbiornik z laminatu poliestrowo – szklanego  
   - wentylator promieniowy z kompensatorem drgań i obudową dźwiękochłonną 

- wydajność – Q=1050 m3/godz. 
- silnik – N=1,5 kW 

   - nawilżacz powietrza 
   - kanały wentylacyjne 
   - rozdzielnia elektryczna 

Wymagania technologiczne  
 
Uciążliwe zapachowo powietrze z przykrytego szczelnie stanowiska krat, piaskownika, 
kanałów pomiędzy w/w obiektami oraz ze stacji mechanicznego odwadniania osadu 
odprowadzane będzie do biofiltra, gdzie przechodząc przez biomasę (materiał filtracyjny) 
ulegają rozkładowi związki zapachowe.  
 
Łączna ilość powietrza przeznaczona do dezodoryzacji wynosi 1047,8 m3, 

Wymagania materiałowe. 

Zbiornik z biomasą  
- laminat poliestrowo - szklany lub stal nierdzewna 
- odporny na działanie skroplin związków zanieczyszczonego powietrza oraz atmosfery 
- kolor według palety kołoru RAL - do określenia na etapie projektu wykonawczego 

Nawilżacz powietrza 
- laminat poliestrowo - szklany 

odporny na działanie skroplin związków zanieczyszczonego powietrza oraz atmosfery 
- kolor według palety koloru RAL - do określenia na etapie projektu wykonawczego 

Wentylator promieniowy wraz z obudową 
- stal kwasoodporna A4 

Kanały wentylacyjne do transportu powietrza pomiędzy poszczególnymi elementami 
biofiltra 
- stal nierdzewna 0H18N9 

 
 
1.3.13  Zwężka pomiarowa (obiekt projektowany) 
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Zwężka pomiarowa typu Venturiego zamontowana w kanale odpływowym ścieków z 
oczyszczalni 
 

� Zwężka pomiarowa Venturiego     - ilość – 1 szt. 
 - szerokość kanału B = 600 mm 
 - materiał: stal nierdzewna 0H18N9 

 
1.3.14        Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków 

Obiekty przeznaczone do hermetyzacji to komora połączeniowa przed kratami oraz kanały na 
odcinku od powyższej komory aż do przepompowni ścieków. 
 
Zakres robót montażowych: 
 
Przewiduje się przekrycie dachowe składające się z elementów typu "P" płaskich ( od strony 
zewnętrznej ) wykonanych z laminatu poliestrowo szklanego usztywnionego kształtkami z 
pianki poliuretanowej.  

Laminatowe przekrycia dachowe powinny być wyposażone w: 
- kominki wentylacyjne nawiewne ( czerpnie powietrza ) umożliwiające swobodny napływ 

powietrza do przestrzeni pod przekryciem. Zakłada się grawitacyjny napływ powietrza. 
- króćce  rurowe wlaminowane  na  stałe w powłokę  przekrycia  w celu  zapewnienia 

połączenia wentylacji systemu poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni pod 
dachem 

 
Przekrycia dachowe będą montowane do żelbetowych, lub murowanych elementów kanałów, 
komór  za pomocą kotew wklejanych z prętem ze stali A4. 
 
Na każdym króćcu do włączenia rurociągu odprowadzającego powietrze z obiektu 
podlegającemu dezodoryzacji należy zamontować przepustnicę regulacyjną z napędem 
ręcznym. 

- dla istniejącego piaskownika i komory pomiarowej  - przepustnica dn 50   szt 3 

- dla piaskownika projektowanego    - przepustnica DN 80   szt. 2 

- dla stacji krat  i stacji odwadniania osadu   - przepustnica DN 100  szt 2 

Wymagania technologiczne  
 

Należy przyjąć do obliczeń następujące obciążenia charakterystyczne konstrukcji 
laminatowych przekryć dachowych: 

 
a) obciążenie stałe: obciążenie ciężarem własnym 
b) obciążenie zmienne w całości krótkotrwałe 

- obciążenie śniegiem, wg obowiązujących norm dfa danej tokafizacji przekrycia 
 - obciążenie wiatrem wg obowiązujących norm dla danej lokalizacji przekrycia 

c) obciążenie zmienne w całości  długotrwałe:      
- siła  podciśnienia od  pracującego wentylatora wynosząca 20 do  
  maksymalnie 50 mm H2O 
 

d) obciążenie siłą 1,5 KN przyłożoną w dowolnym miejscu przekrycia na powierzchni  
20x 20 cm:     
- symulacja poruszania się montera po przekryciu dachowym w celu konserwacji i   
przeglądu, ale tylko na części przekrycia płaskiego - nieruchomego. 

e) obciążenie zmienne technologicznie określone indywidualnie dla każdego obiektu:  
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- do określenia i ustalenia na etapie projektu wykonawczego 
 

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności konstrukcji z laminatu wytrzymałość obliczeniową 
laminatu należy określić przy zastosowaniu całkowitego współczynnika bezpieczeństwa równego 
4,4. Wytrzymałość charakterystyczną laminatu oraz pozostałe stałe materiałowe należy określić 
na podstawie norm krajów unii europejskiej, lub też na podstawie PN-76/B-03001. 

 
Stan graniczny użytkowania konstrukcji z laminatu jest określony przez parametr strzałki 
ugięcia płyty lub elementu korytowego odniesionej do rozpiętości podpór i musi być nie 
większy jak 1/200. 
Bezpieczeństwo pożarowe laminatowego przekrycia dachowego: a)  minimalna odporność 
ogniowa według PN-B-02551-1 wydanie listopad 1997roku: nie stawia się wymagań dotyczących 
przekrycia 
 
Należy zabezpieczyć możliwość łatwego montażu i demontażu przykryć w miejscach gdzie 
zainstalowane będą urządzenia technologiczne 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania zakresu robót objętych 
Specyfikacją  są przedstawione w projekcie wykonawczym „Rozbudowa i modernizacja  
oczyszczalni ścieków w Pobierowie. Technologia".  
Specyfikacja techniczna jest integralną częścią ww. dokumentacji projektowej.  
W specyfikacji  podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu 
określenia oczekiwań   Inwestora   co  do   parametrów  technicznych   urządzeń.   
Wykonawca   może zastosować   urządzenia   i   materiały  o   charakterystyce   nie   
gorszej   niż  podane  jako przykładowe. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją 
Techniczną oraz definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST - 00 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostały zawarte w 
OST.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST.00. 
Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych winny posiadać aprobaty techniczne 
stosowane w krajach Unii Europejskiej. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska 
akceptację Inżyniera Kontraktu. 
 
Wszystkie urządzenia technologiczne powinny pochodzić od renomowanych producentów  
i powinny być objęte produkcją katalogową (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 
prototypowych, które nie posiadają referencji z eksploatacji na innych obiektach) 
 
Do stosowania dopuszcza się jedynie kształtki PE i GRP wykonane fabrycznie przez 
producenta rur. Nie dopuszcza się do stosowania kształtek wykonywanych na budowie lub 
przez dostawców nie posiadających akceptacji producenta rur.  
 
Wykonawca będzie stosował materiały eksploatacyjne w montowanych urządzeniach 
zgodnych z podanymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub zaakceptowanych przez 
producenta urządzenia. 
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Nie dopuszcza się stosowania materiałów zastępczych, które nie zostały zaakceptowane 
przez producenta. 
 
Laminatowe przekrycia kanałów, komór specyfikacja materiałowa: 
 

Laminat poliestrowo szklany o budowie warstwowej zbudowany z żywicy poliestrowej i 
włókna szklanego ze szkła typu "E" ( określenie według normy BN-78/6859-05 punkt 
1.2.6 ), w postaci mat i tkanin. Zastosowane do budowy przekrycia maty i tkaniny będą 
jakościowo zgodne z obowiązującymi normami polskimi, lub normami krajów Unii 
Europejskiej. Warstwa laminatu od strony atmosfery ( o kolorze według patety kolorów RAL 
do określenia przez Zamawiającego ) ma charakteryzować się długą odpornością na 
działanie promieni UV i warunków atmosferycznych. Do celów wykonania warstwy od strony 
atmosfery (żelkot) należy użyć żywicy na bazie kwasu izoftalowego z dodatkami ( 
odporność na UV ). Warstwa laminatu od strony wnętrza kanału, komory ma 
charakteryzować się długotrwałą odpornością na działanie związków i ich skroplin, 
wydzielających się pod przekryciem.  
 
Warstwę tę wykonać w kolorze RAL 7035 z żywicy poliestrowej na bazie kwasu 
izoftalowego i glikolu neopentylowego, lub lepszej tj. o lepszej odporności według kart 
katalogowych producenta.  

 
Żywica poliestrowa planowana do wykonania laminatu konstrukcyjnego przekrycia będzie 
charakteryzować się następującymi parametrami oraz właściwościami mechanicznymi jak niżej: 

• HDT według ISO 75/A:   nie mniejsze jak 90° - 95°C  
• wytrzymałość na rozciąganie: większa jak 55 MPa 
• wytrzymałość na zginanie: większa jak 110 MPa 
• moduł Younga przy rozciąganiu: większy jak 3500 MPa 
• wydłużalność względna do zerwania: większa lub równa 2% 

 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inżyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
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Roboty związane z wykonaniem Robót konstrukcyjno- budowlanych wykonywane będą 
ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

żuraw samochodowy samojezdny, 
koparka z osprzętem podsiębiernym i chwytakowym, 
ładowarka, 
samochód skrzyniowy, 
przyczepa dłużycową do samochodu, 
samochód samowyładowczy 
ciągnik siodłowy, 
naczepa dłużycowa 12 m, 
zagęszczarki do gruntu, 
spycharka gąsienicowa, 
wciągarki i urządzenia dźwigowe, 
rusztowanie przesuwane lekkie 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST.-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość dostarczanych materiałów. 
Transport rur, armatury, urządzeń oraz sposób składowania na placu budowy powinien 
uwzględniać wytyczne producenta. Niedopuszczalne jest przewożenie i składowanie w sposób 
umożliwiający przemieszczanie się ładunków mogące spowodować uszkodzenia.  
Rury, armatura, urządzenia dostarczone na terenie budowy należy rozładować ze środków 
transportu z zachowaniem właściwych urządzeń przeładunkowych w tym zawiesi zalecanych przez 
producenta. Rury, armatura, urządzenia powinny być układane zarówno podczas transportu jak 
również w miejscu składowania na podporach uniemożliwiających ich odkształcanie jak 
również przemieszczanie się. Miejsce składowania powinno zapewniać swobodne 
dokonywanie przeładunków i nie narażać na potrącenia przez inne środki transportu. Teren 
składowiska powinien być równy. 
Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, 
rozpuszczalników i  na  kontakt z otwartym  ogniem.  Należy  przestrzegać ograniczeń 
producenta dotyczących układania w stos. 
Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona odpowiednimi przekładkami.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST.- 00 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
Montażu urządzeń wykonywać zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej 
dostarczanej przez producenta 

Instalacje, sieci technologiczne, armaturę montować zgodnie z Dokumentacją Projektową, i 
instrukcją producenta. 
 
6.  Kontrola  jakości robót 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej OST. - 00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 
Kontrola   odbywać   się   będzie   zgodnie   z   Programem   Jakości   przedłożonym   przez 
Wykonawcę i akceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 
• zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami 
• zgodność zastosowanej armatury, urządzeń, instalacji z wymaganiami 
• próby ciśnieniowe zamontowanych odcinków, instalacji 
• próby szczelności rurociągów grawitacyjnych na infiltrację i eksfiltrację. 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
• kompletność wykonanych robót 
• uporządkowanie terenu budowy 
• działanie urządzeń i armatury 
• zgodność  tras   instalacji  wewnętrznych, rozmieszczenia   urządzeń   z  dokumentacją 
   projektową i wykonanie dokumentacji powykonawczej 
• kompletność   protokołów   z   uruchomienia   urządzeń,   prób   szczelności, płukań, itp. 
• kompletność dokumentów dotyczących jakości użytych materiałów 
 
Kontrolę jakości robót wykonać zgodnie z odpowiednimi normami załączonymi w wykazie norm 
załączonych w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne  wymagania   dotyczące   obmiaru   robót     podano  w  Ogólnej   Specyfikacji 
Technicznej  OST. 00. 
 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
 
- dla rurociągów - metr [m], dla każdego typu i średnicy 
- dla armatury - sztuka [szt], dla każdego typu i średnicy 
- dla urządzeń - komplet [kpl], dla każdego rodzaju 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót     podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej 
OST. - 00. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- projektowaną dokumentację powykonawczą 
geodezyjną dokumentację powykonawczą 
- protokóły z dokonanych pomiarów 

Przedmiotem odbiorów i badań są: 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
zastosowany materiał, 
połączenia przewodów, instalacji 
połączenie przewodów z armaturą, 
izolacji przewodów, 
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armatura i wyposażenie, 
urządzenia technologiczne 
oznakowanie przewodów i armatury.  

 
Odbiory robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach ( Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych TOM II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.), instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne 
eksploatacyjne z uwzględnieniem odpowiednich norm załączonych w wykazie norm w pkt 10 
niniejszej specyfikacji. 

9.  ZASADY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST. -  00. 

Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1 
niniejszej specyfikacji.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z ryczałtem, roboty nieprzewidziane dodatkowe należy 
rozliczać zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie nakłady niezbędne do ich realizacji: 
dostarczenie materiałów. 
wykonanie połączeń rurociągów i armatury. 
wykonanie izolacji rur. 
przeprowadzenie próby szczelności. 
montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych 
demontaż istniejących urządzeń i armatury. 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
wszystkie inne roboty niezbędne przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. -00. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i (PN EN) przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie późnfej niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Normy: 

• PN-EN 752-1 : 2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; pojęcia ogólne i definicje. 
 

- Część 2 : 2000 Wymagania 
- Część 3 : 2000 Planowanie 
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- Część 4 : 2001 Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 
- Część 6 : 2002 Układy pompowe 
- Część 7 : 2002 Obsługa i eksploatacja 

 
• PN-M-74081;   1988     Armatura   przemysłowa.   Skrzynki  uliczne  stosowane  w 

instalacjach wodnych i gazowych. 
• PN-86/H-74374       Armatura   i   rurociągi.   Połączenia   kołnierzowe.   Uszczelki. 

Wymagania ogólne. 
• PN-83/M-74024      Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania. 
• PN-86/H-74374.01 Poprawki 1 Bl 2/89 póz. 9 Armatura i rurociągi. Połączenia 

kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
• PN-68/H-74301       Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do 

połączeń kołnierzowych. Wymagania ogólne. 
• 74244       Rury stalowe przewodowe ze szwem. 
• PN-71/H-97053 (zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070)      Ochrona przed 

korozją, malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
• PN-70/H-97052 (zastąpiona częściowo przez PN-ISO-8501:1996    Ochrona przed 

korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania.  
• PN-B-76001  : listopad 1996. Wentylacja    Przewody wentylacyjne, Szczelność. 

Wymagania i badania. 
• PN-92/B-01707        Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
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12.1.4.  ST.04. SIECI TECHNOLOGICZNE  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania zewnętrznych sieci technologicznych które będą realizowane 
w ramach zamówienia: 

ROZBUDOWA l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie  

 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

• Demontaż istniejących sieci technologicznych na terenie oczyszczalni  

• Wykonanie projektowanych sieci technologicznych na terenie oczyszczalni 

• Wykonanie projektowanych sieci wodociągowych 

1.3.1 Zewnętrzne sieci technologiczne 

1.3.1.1 Rurociągi ścieków surowych z wieży rozdziału ( OB. 5)  
do reaktorów biologicznych ( OB. 6.1, 6.2, 6.3)  

Zakres robót de montażowych: 
 
• Demontaż rurociągu doprowadzającego ścieki do reaktora OB. 6.1 DN 500 - stal 

 L=34,0m 
• Demontaż rurociągu doprowadzającego ścieki do reaktora OB. 6.2 DN 500 - stal
 L=16,5m 
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN 6:  φ 530,6 x 10,0 mm L = 56,6 m 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN6:  φ 325,0 x  6,1 mm L = 11,4 m 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN6:  φ 220,5 x   5,5 mm L = 19,3 m 
− Rury ze stali nierdzewnej 0H18N9   φ 206  x 3  mm  L =   9,0 m 
− Rury ze stali nierdzewnej 0H18N9   φ 156  x 3  mm  L =   7,2 m 
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rury GRP       φ 530,6 mm  L =   6,0 m 
− Rury GRP       φ 325,0 mm  L = 11,4 m 
− Rury ze stali nierdzewnej    φ 206    mm  L =   3,5 m 
− Rury ze stali nierdzewnej    φ 156    mm  L =   3,5 m 
 
1.3.1.2 Odpływ ścieków z reaktorów biologicznych OB.  6.1 i 6.2   
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Zakres robót demontażowych: 
 
• Demontaż przewodu odprowadzającego ścieki oczyszczone  
 z reaktora OB. 6.1       DN 500 - stal     L=43,0m  
• Demontaż przewodu odprowadzającego ścieki oczyszczone  
 z reaktora  OB. 6.2       DN 500 - stal     L=13,0m 
• Demontaż kanału odpływowego DN 800 - BETRAS   L=33,0m 
• Demontaż rurociągu spustowego DN 200 - stal     L=27,0m  
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN 6:  φ 617,5 x 11,7 mm L = 95,8 m 
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rury GRP       φ 617,5 mm  L = 7,0 m 
 
1.3.1.3 Odpływ ścieków z reaktorów biologicznych (OB. 6.1,  6.2,  6.3) 

do osadników końcowych  
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN 6  φ 821,5 x 15,5 mm L =  46,6 m  
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN 6  φ 325,0 x 6,1  mm L = 20,3 m 
− Rury ciśnieniowe z PE SDR 17 PN 10  φ 630    x 37,4 mm L = 36,0 m 
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rury GRP       φ 325,0 mm   L = 4,0 m 
 
1.3.1.4 Odpływ ścieków oczyszczonych z osadników końcowych ( OB. 8.1, 8.2, 8.3) 
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN 6:  φ 821,5 x 15,5 mm L = 30,7 m  
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN 6:  φ 530,6  x  10,0 mm L =  65,2 m 
− Studzienki kanalizacyjne     D.  1600 mm  szt   2  
 
1.3.1.5 Odpływ osadu z osadników końcowych ( OB. 8.1, 8.2, 8.3)   
 do pompowni osadu( OB. 9)  
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ciśnieniowe z PE SDR 17 PN 10  φ 355 x 21,1 mm L = 43,3 m  
 
 
1.3.1.6 Rurociąg osadu powrotnego/nadmiernego z pompowni osadu ( OB. 9 )  
 do reaktorów ( OB. 6.1, 6.2, 6.3 )  
 
Zakres robót montażowych:  
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− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN 6  φ 427,8 x 8,0 mm L =172,8 m 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN6  φ 220,5 x 5,5 mm L =  61,1 m  
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rury GRP      φ 427,8 mm  L =  22,0 m 
− Rury GRP      φ 220,5 mm  L =  13,0 m  
 
1.3.1.7 Oprowadzenie kożucha z osadników do przepompowni osadu  
 
Zakres robót montażowych:  
 
− Rury ciśnieniowe z PE-HD, SDR 17, PN 10 φ 90  x  5,4 mm  L = 49,3 m  
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rury ciśnieniowe z PE-HD    φ 90  mm  L = 6,0 m  
 
1.3.1.8 Rurociąg osadu ustabilizowanego z reaktorów biologicznych (OB. 6.1, 6.2, 6.3)   

do budynku pras (OB. 10)  
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN 6  φ 220,5  x  5,5 mm L = 180,1 m 
− Rury ciśnieniowe z GRP SN 10000, PN6  φ 168,0 x 4,3 mm L =  92,6 m 
− Studzienki kanalizacyjne     D.  1400 mm  szt   3   
 
1.3.1.9 Rurociągi sprężonego powietrza  ( rurociągi międzyobiektowe)  

 z hali dmuchaw ( OB. 12) do reaktorów biologicznych  i piaskownika  
 
Zakres robót demontażowych: 
 
• Demontaż przewodu sprężonego powietrza DN 300 - stal   L=25,5m   
• Demontaż przewodu sprężonego powietrza DN 200 - stal  L=22,0m 
• Demontaż przewodu sprężonego powietrza DN 150 - stal   L=50,0m 
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ze stali nierdzewnej 0H18N9   φ 406  x 3  mm  L = 108,2 m 
− Rury ze stali nierdzewnej 0H18N9   φ 306  x 3  mm  L =   38,8 m 
− Rury ze stali nierdzewnej 0H18N9   φ 154  x 2  mm  L =   16,9 m 
− Rury ze stali nierdzewnej 0H18N9   φ 105 x 2,5 mm L =   22,3 m 
− Rury ze stali nierdzewnej 0H18N9   φ   84   x 2  mm L =  89,4 m  
− Rura ochronna, PE-HD ciśnieniowa, SDR 17 φ 160 x 9,5   mm L =   8,0 m 
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rury ze stali nierdzewnej    φ 406 mm  L = 25,0 m 
− Rury ze stali nierdzewnej    φ 306 mm  L = 10,0 m 
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− Rury ze stali nierdzewnej    φ 154 mm  L =   7,0 m 
− Rury ze stali nierdzewnej    φ 105 mm  L =   7,0 m 
− Rury ze stali nierdzewnej    φ   84 mm  L = 12,0 m  
 
1.3.1.10 Instalacja dozowania PIX -u do komory rozdziału (OB. 7) 
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ciśnieniowe z PE SDR 11, PN 12,5  φ 25  x  2,3 mm    L = 81,8 m  
 
1.3.1.11 Rurociągi powietrza do dezodoryzacji 
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej 0H18N9  φ 206  x  3 mm   L = 41,2 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej 0H18N9  φ 156  x  3 mm   L = 17,9 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej 0H18N9  φ 129  x  2 mm   L = 38,3 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej 0H18N9  φ 105  x  2,5 mm  L = 48,2 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej 0H18N9  φ   85  x  2 mm   L = 14,7 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej 0H18N9  φ   64  x  2 mm   L = 18,4 m 
− Rura ochronna, PE-HD ciśnieniowa, SDR 17 φ 315  x  18,7  mm L =  6,3 m 
− Rura ochronna, PE-HD ciśnieniowa, SDR 17 φ 250 x 14,8 mm L =12,0 m 
 
Przepustnice regulacyjne z napędem ręcznym z dźwignią do płynnej regulacji 
− Przepustnica regulacyjna z napędem ręcznym      DN 100  szt 2 
− Przepustnica regulacyjna z napędem ręcznym      DN 80   szt 2 
− Przepustnica regulacyjna z napędem ręcznym      DN 50   szt 3 
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej    φ 206  mm   L = 2,0 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej    φ 129 mm   L = 3,0 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej    φ 105 mm   L = 2,0 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej    φ   85 mm   L = 3,0 m 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej   φ   64 mm   L = 4,5 m 
 
1.3.1.12 Rurociąg pulpy piaskowej z piaskownika do separatora piasku 
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej 0H18N9  φ 70  x 2,5 mm  L = 61,4 m  
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rurociąg ze stali nierdzewnej    φ 70 mm   L = 6,0 m 
 
1.3.1.13 Kanał odcieku z magazynu   osadu   i   stacji   mechanicznego    od wadniania  

i higienizacji osadu  
 
Zakres robót montażowych: 
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− Rury kanalizacyjne z GRP SN 10000, PN6  φ 220,5 x 5,5 mm  L = 54,5 m 
− Studzienki kanalizacyjne     D. 1200    szt. 4 
 
1.3.1.14 Rurociąg odcieków z biofiltra  
 
Zakres robót montażowych: 
 
− Rury ciśnieniowe z PE SDR 17, PN10  φ 160  x  9,5 mm L =   5,4 m 
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
− Rury ciśnieniowe z PE-HD    φ 160 mm  L =   1,5 m 
 
1.3.2 Sieć wodociągowa 

1.3.2.1 Doprowadzenie wody do separatora piasku  
 
− Rury ciśnieniowe z PE SDR 17, PN 10  φ 50  x  3,09 mm L = 42,2 m 
− Rura ochronna, PE-HD ciśnieniowa, SDR 17 φ 125  x  7,4     mm L = 10,0 m 
 
Izolacja napowietrznych odcinków rurociągów pianką poliuretanową gr. 5 cm z zabezpieczeniem 
blachą ocynkowaną gr. 1,0 mm 
 
1.3.2.2 Zasilanie w wodę budynku pras 
 
− Rury ciśnieniowe z PE SDR 17, PN10  φ 63  x  3,8 mm  L = 16,5 m 
 
1.3.2.3 Doprowadzenie wody do biofiltra  
 
− Rury ciśnieniowe z PE-HD,  SDR 11  φ  32  x  2,9 mm  L = 11,9 m  
 
1.3.2.4 Przełożenie wodociągu kolidującego z usytuowaniem  

 reaktora OB.  6.3   
 
− Rury ciśnieniowe z PE-HD,  SDR 17  φ  40  x  2,4mm  L = 50,0 m  
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania zakresu robót objętych 
Specyfikacją  są przedstawione w projekcie wykonawczym „Rozbudowa i modernizacja  
oczyszczalni ścieków w Pobierowie. Technologia".  
Specyfikacja techniczna jest integralną częścią ww. dokumentacji projektowej.  
W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu 
określenia oczekiwań   Inwestora   co  do   jakości wykonania i parametrów  technicznych   
urządzeń.   Wykonawca   może zastosować   urządzenia   i   materiały  o   charakterystyce   
nie   gorszej   niż  podane  jako przykładowe. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją 
Techniczną oraz definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST - 00 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska 
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warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostały zawarte w 
OST.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST.00. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy producentów 
krajowych i zagranicznych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku 
norm winny posiadać aprobaty techniczne stosowane w krajach Unii Europejskiej.  
 
Do stosowania dopuszcza się jedynie kształtki PE i GRP wykonane fabrycznie przez 
producenta rur.  
 
Nie dopuszcza się do stosowania kształtek wykonywanych na budowie lub przez dostawców 
nie posiadających akceptacji producenta rur  
 
16.2.1. Wymagania jakościowe materiałów 
 
Rury 
Rury ciśnieniowe PE-HD i GRP dopuszczone do stosowania na rynku polskim (posiadające 
odpowiednie aprobaty techniczne). 
Rury stalowe ze stali 0H18N9. 
 
Studzienki kanalizacyjne 
Kręgi betonowe prefabrykowane na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi 
betonowe, z betonu klasy B 35, wg PN-B-10729 
 
Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,  
PN-B-11111. 
 
Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 
Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu. 
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST.00.  
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Kontaktu. 
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Do wykonania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją zgodnie z technologią założoną 
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem 
budowlanym:  

 
� żuraw samochodowy samojezdny, 
� koparka z osprzętem podsiębiernym i chwytakowym 
� ładowarka 
� spycharka gąsienicowa 

 
� wciągarki i urządzenia dźwigowe 
� wiertarki zwykłe i młoty udarowe 
� rusztowanie przesuwane lekkie 
� zgrzewarki doczołowe do rur PE-HD 
� narzędzia do cięcia i obróbki stali nierdzewnych 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST..00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych Robót i dostarczanych materiałów. 
Transport rur, armatury, urządzeń oraz sposób składowania na placu budowy powinien 
uwzględniać wytyczne producenta. Niedopuszczalne jest przewożenie i składowanie w sposób 
umożliwiający przemieszczanie się ładunków mogące spowodować uszkodzenia. Rury, armatura, 
urządzenia dostarczone na terenie budowy należy rozładować ze środków transportu  
z zachowaniem właściwych urządzeń przeładunkowych w tym zawiesi zalecanych przez 
producenta. Rury, armatura, urządzenia powinny być układane zarówno podczas transportu jak 
również w miejscu składowania na podporach uniemożliwiających ich odkształcanie jak 
również przemieszczanie się. Miejsce składowania powinno zapewniać swobodne 
dokonywanie przeładunków i nie narażać na potrącenia przez inne środki transportu.  
 
Teren składowiska powinien być równy. 
Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, 
rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem. Należy przestrzegać ograniczeń 
producenta dotyczących układania w stos. 
Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona odpowiednimi przekładkami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST.00 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
Sieci technologiczne, armaturę i urządzenia montować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, instrukcją producenta i Dokumentacją Techniczno - Ruchową. 
 
5.2  Wymagania montażowe 
 
• Rurociągi PE 
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Rury należy układać na podsypce piaskowej zagęszczonej do Is=0,95 
 
Do łączenia rurociągów polietylenowych można stosować metody: 
− zgrzewania doczołowego 
− zgrzewania elektroporowego 
− połączeń kołnierzowych 
 
Do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
zgrzewarek z automatycznym procesem zgrzewania z wydrukiem parametrów zgrzewania  
 
Zgrzewarki winny posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania ( kalibrację) 
 
Zgrzewy doczołowe polegać będą ocenie przez Inżyniera w zakresie: 
 
 a/ pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu  
 b/ oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur 
 c/ badanie niszczące polegające na skręceniu ściętej wypływki  i próbie jej rozerwania  
 
Kryteria oceny prawidłowości wykonania zgrzewu: 
 

 
 
K>0 

V - Przesunięcie ścianek rur nie może przekraczać 10% grubości ścianki e 

B - szerokość wypływki powinna mięć wielkość B > 0,7 e 

e - grubość ścianki rury 

 
Jeżeli którykolwiek z parametrów nie mieści się w dopuszczalnych granicach zgrzew należy 
wyciąć i wykonać nowy. 
Zgrzewy elektrooporowe podlegać będą ocenie Inżyniera w zakresie: 
 
 a/ oględzin zamontowanej kształtki elektroporowej oraz osiowości 
        zamontowanych na niej przewodów  

 b/  sprawdzeniu prawidłowości wypływki kontrolnej 
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Proces zgrzewania wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywać 
zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  
 
Do połączeń rur polietylenowych oraz połączenia rur polietylenowych z rurami stalowymi 
żeliwnymi, GRP stosować kształtki kołnierzowe PE-HD i kołnierze stalowe ze stali 0H18N9  na 
ciśnienie PN 10 bar 
  
Zamiast stosowania łuków segmentowych dopuszcza się gięcie rur polietylenowych  
w wykopie. Minimalny promień gięcia rur wynosi R = 50 DN  

 
Nad rurociągami na wysokości około 0,4 m należy ułożyć taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne  
z tworzywa sztucznego z wkładką metalową magnetyczną łączoną na zaciski. 
 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN-1610 Budowa 
i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
• Rurociągi z GRP 
 
Podstawą określenia szerokości wykopu jest zapewnienie wymaganej przestrzeni roboczej. 
Minimalne szerokości wykopu w zależności od średnicy nominalnej należy stosować wg zaleceń 
producenta rur. Rury należy układać na wyprofilowanym łożu uformowanym na kąt 120°. Na 
wykonanie podsypki i obsypki rur przewiduje się stosować grunty nośne wg instrukcji 
producenta rur. Łoże pod rurą powinno być starannie uformowane przy pomocy ubijaków 
ręcznych lub małych ubijaków pneumatycznych. Uzupełnienie wypełnienia wykopu oraz obsypkę 
rur należy wykonywać warstwami ( grubość warstwy 300^400mm ) starannie zagęszczając przy 
zastosowaniu gruntu piaszczysto - żwirowego. Wymagany stopień zagęszczenia podłoża i 
zasypki w wykopie ls=95% (ld=0,65). Strefa przykrycia rozciągająca się od 0,30 m do 1 m ponad 
wierzchem rury powinna być zagęszczona przy pomocy średnich ubijaków wibracyjnych (max. 
ciężar roboczy 5 KN). Dla tak przyjętych warunków rury GRP spełniają kryteria związane z 
rozciąganiem włókien, odkształceniami oraz statecznością ścianki rury GRP, maksymalne 
ugięcie rury jest mniejsze niż 2%. Szczególne znaczenie ma zagęszczenie strefy obok rury, co 
wyklucza niedopuszczalne deformacje przekroju. Nad rurociągiem GRP na wysokości około 
0,4 m naieży ułożyć taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z tworzywa sztucznego z wkładką 
metalową magnetyczną łączoną na zaciski, o szerokości nie mniejszej nłż średnica rurociągu. 
Rury GRP pomiędzy sobą należy łączyć za pomocą łączników. Handlowo rury GRP mogą być 
dostarczane z jednostronnym nałożonym łącznikiem. Należy je stosować w normalnych 
warunkach (przy połączeniu dwóch rur GRP). Przy wykonywaniu przewodów należy stosować 
się do normy PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
 
•  Rurociągi  stalowe  
 
Rury należy układać na podsypce piaskowej zagęszczonej do Is = 0,95  
Wytyczne montażu i spawania rurociągów ze stali wysokostopowych odpornych na korozję  
opisano w ST - 02 Roboty konstrukcyjno-budowlane pkt 5.3.  
 
•  Roboty ziemne 
 
Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji na 
i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwełety w celu 
umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć 
odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie. Ziemię należy składować w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla 
późniejszej zasypki i składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp 
do wykopu, a także nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 
W przypadku braku miejsca, grunt należy ładować na środki transportu kołowego i wywieść w 



 

 

- 132 - 

132 

miejsce wskazane przez prowadzącego budowę w celu chwilowego składowania przed 
późniejszą zasypką. Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywozić. Wykonawca robót 
we własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Po zakończeniu prac należy 
odtworzyć mała architekturę oraz nawierzchnię dróg i chodników. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  OST. 00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 
Kontrola   odbywać   się   będzie   zgodnie   z   Programem   Jakości   przedłożonym   przez 
Wykonawcę i akceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 
• zgodność tras rurociągów, instalacji, urządzeń i armatury z dokumentacją projektową 
• rzędne posadowienia rurociągów 
• przygotowanie podłoża pod rurociągi 
• zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami 
• zgodność zastosowanej armatury, urządzeń, instalacji z wymaganiami 
• próby ciśnieniowe zamontowanych odcinków, instalacji 
• próby szczelności rurociągów grawitacyjnych na infiltrację i eksfiltrację. 
 
Po wykonaniu przewodów wodociągowych i pozytywnych wynikach prób szczelności należy 
dokonać jego płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody 
powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przezroczysta i bezbarwna.  
 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody 
zawierającej związki chloru należy przeprowadzić płukanie z prędkością 1 m/s pod nadzorem 
użytkownika sieci. 
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
• kompletność wykonanych robót 
• uporządkowanie terenu budowy 
• działanie urządzeń i armatury 
• zgodność tras sieci, przyłączy, lokalizacji urządzeń z dokumentacją projektową i wykonanie 

mapy geodezyjnej powykonawczej 
• zgodność tras instalacji wewnętrznych, rozmieszczenia urządzeń z dokumentacją 
projektową i wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 

• kompletność protokołów   z   uruchomienia   urządzeń,   prób   szczelności   i   badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych, płukań, itp. 

• kompletność dokumentów dotyczących jakości użytych materiałów 
 
Kontrolę jakości robót wykonać zgodnie z odpowiednimi normami załączonymi w wykazie norm 
załączonych w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne  wymagania   dotyczące   obmiaru   robót     podano  w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  OST. 00. 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
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- dla rurociągów - metr Im], dla każdego typu i średnicy 
- dla armatury - sztuka [szt], dla każdego typu i średnicy 
- dla urządzeń - komplet [kpf.J, dla każdego rodzaju 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
OST. 00. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- projektowaną dokumentację powykonawczą 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą 
- protokóły z dokonanych pomiarów 

Przedmiotem odbiorów i badań są: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
− zastosowany materiał, 
− badanie dna wykopu, 
− zagęszczenia podsypek i obsypek, 
− połączenia przewodów, instalacji 
− połączenie przewodów z armaturą, 
− izolacji przewodów, 
− płukanie i szczelność przewodów, 
− obiekty na trasie rurociągu, 
− armatura i wyposażenie, 
− urządzenia technologiczne 
− oznakowanie przewodów i armatury.  

Odbiory robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach ( Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych TOM II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.), instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne 
eksploatacyjne z uwzględnieniem odpowiednich norm załączonych w wykazie norm w pkt 10 
niniejszej specyfikacji. 
 
9. ZASADY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
OST. 00. 
 
Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1 niniejszej 
specyfikacji. Płatność należy przyjmować zgodnie z ryczałtem, roboty nieprzewidziane 
dodatkowe należy rozliczać zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie nakłady niezbędne do ich realizacji: 

 
� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociągu. 
� zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie. 
� pokonanie przeszkód terenowych. 
� dostarczenie materiałów. 
� przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki. 
� ułożenie rur wraz uzbrojeniem. 
� wykonanie połączeń rurociągów i armatury. 
� wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych, 
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� wykonanie izolacji rur. 
� przeprowadzenie próby szczelności. 
� wykonanie obsypki i zagęszczenia. 
� montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych 
� demontaż istniejących urządzeń i armatury. 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
� wszystkie inne roboty niezbędne przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. 00. 
 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i (PN EN) przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
- Normy: 

• PN-B-10725; 1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

• PN-EN 752-1 : 2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; pojęcia ogólne i definicje. 
- Część 2 : 2000 Wymagania 
- Część 3 : 2000 Planowanie 
- Część 4 : 2001 Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 
- Część 6 : 2002 Układy pompowe 
- Część 7 : 2002 Obsługa i eksploatacja 

• PN-M-74081;   1988     Armatura   przemysłowa.   Skrzynki  uliczne  stosowane  w 
instalacjach wodnych i gazowych. 

• PN-86/H-74374       Armatura   i   rurociągi.   Połączenia   kołnierzowe.   Uszczelki. 
Wymagania ogólne. 

• PN-83/M-74024      Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania 

• PN-86/H-74374.01 Poprawki 1 Bl 2/89 póz. 9 Armatura i rurociągi. Połączenia 
kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

• PN-68/H-74301       Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do 
połączeń kołnierzowych. Wymagania ogólne 

• PN-EN 1610    Budowa  i  badania przewodów kanalizacyjnych 
• PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
• PN-H-74051-2:1994   Włazy kanałowe klasy, B, C, D 
• PN-64/H-74086       Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
• BN-86/8971-08        Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 

betonowe i żelbetowe 
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• PN-85/B-04500       Zaprawy      budowlane.      Badanie      cech      fizycznych      i 
wytrzymałościowych 

• PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-88-06250 Beton zwykły 
• PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
• PN-B-24625 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorąco 
• PN-79/H-74244       Rury stalowe przewodowe ze szwem 
• PN-71/H-97053 (zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070)      Ochrona przed 

korozją, malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne 
• PN-70/H-97052 (zastąpiona częściowo przez PN-ISO-8501:1996    Ochrona przed 

korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania 
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12.1.5.  ST.05. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA  
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1.         CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie montażu sieci, instalacji elektrycznych i automatyki które będą 
realizowane w ramach zamówienia: 

ROZBUDOWA l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie  

 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  

1.3   Zakres robót objętych niniejszą ST 
 

1.3.1 Przebudowa stacji transformatorowej  
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- dostosowanie wyposażenia celek rozdzielnicy 15 kV do nowych potrzeb zgodnie 
       z wymaganiami  „Warunków Technicznych”, 
- przebudowa rozdzielnicy głównej  0,4kV 
- wymiana baterii kondensatorów 2x50 kvar na 2x125 kvar 
- wymiana rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego terenu ROZ 

 
 
1.3.2 Przebudowa sieci rozdzielczej wewnątrz zakładowej  0,4kV  
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- pomiary kontrolne istn. kabli zasilających przewidzianych do dalszego wykorzystania 
- ułożenie kabli nowoprojektowanych 
- likwidacja kolizji istn. kabli z projektowaną zabudową (przekładki, założenie  rur 

osłonowych) 
 
1.3.3   Przebudowa sieci oświetlenia zewnętrznego terenu  
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- pomiary kontrolne istn. kabli zasilających przewidzianych do dalszego  wykorzystania  
-     likwidacja kolizji istn. kabli z projektowaną zabudową (przekładki, założenie rur 
     osłonowych, przestawienie słupów) 

  -     modernizacja istn. latarni oświetleniowych 
     -     demontaż latarni kolidujących z zabudową 

  -    doświetlenie terenu latarniami z demontażu  
 

1.3.4 Stacja krat ( obiekt modernizowany)  OB. 2  
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Roboty  demontażowe 
 
• demontaż szafki sterowniczych istniejących krat łukowych 
 
Roboty montażowe elektryczne 

 
- montaż i instalacja rozdzielnic RKP i RPZ 
- ułożenie sieci kabli zasilających do szafek fabrycznych kraty schodkowej (sinik mocy 
      0,75 kW  ; ogrzewanie 0,6 kW), prasy do skratek (moc 1,5 kW ; ogrzewanie 0,5 kW), 
-     ogrzewanie rurociągów (moc 0,6 i 1,0 kW) 
-     wykonanie instalacji oświetlenia wiaty  
 

Roboty montażowe AKPiA   
 
-     montaż przyrządów pomiarowych AKPiA   
- montaż kasety modułowej z wyposażeniem 

 
1.3.5   Piaskownik – obiekt istniejący  
 
Zakres robót demontażowych: 
 
• demontaż instalacji zasilania zgarniacza piasku i napędu suwnicy na torowej   

1.3.6 Piaskownik dwukomorowy ( obiekt projektowany) OB. 3  
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- wykonanie instalacji podgrzewania bieżni kół wózka piaskownika, 
- podłączenie zgarniacza piasku (naped jazdy 0,55 kW ; podnoszenie pługów 4x0,35 kW) 
- podłączenie napędu ślimakowego podnośnika tłuszczu ( mpc 1,1 kW), 
- podłączenie pompy do pulpy szt 2 ( moc 2,23 kW) i podgrzewacz 1,5 kW. 

 
Roboty montażowe AKPiA   
 
   -    wykonanie instalacji i montaż przyrządów pomiarowych i urządzeń AKPIA 
 

1.3.7  Przepompownia ścieków (obiekt modernizowany) OB. 4  
 
Roboty demontażowe 
 
• demontaż instalacji elektrycznej zasilania pomp ściekowych  
• demontaż rozdzielnicy zasilającej pompy ściekowe 
• demontaż instalacji i urządzeń AKPiA 
 
Roboty montażowe elektryczne 
 
   - Montaż nowej rozdzielnicy RPŚ do zasilania i sterowania  trzech pomp zatapialnych  
 o  mocy 26 kW każda z falownikami do regulacji prędkości obrotowej; dwóch pomp o 

mocy 12,5 kW każda z falownikami do regulacji prędkości obrotowej i mieszadła o mocy 
2,2 kW. 

- Montaż instalacji siłowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych  
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Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji, przyrządów pomiarowych i urządzeń AKPiA 
 

1.3.8 Reaktor biologiczny (obiekt modernizowany)  OB. 6.1 
 
Roboty demontażowe 
• demontaż rozdzielnicy zasilającej urządzenia elektryczne   
• demontaż instalacji elektrycznej zasilania pomp osadowych  
• demontaż instalacji i urządzeń AKPiA 
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- Montaż rozdzielnicy RB1 i instalacji  do zasilania: 
      Mieszadła w komorze KPD z silnikiem o mocy 2.5 kW  z softstartem ; dwóch mieszadeł w 

komorze KB o mocy  3,2 kW  każde z softstartami; mieszadła w komorze KD  
o mocy 5,0 kW z softstartem i mieszadła pompującego  o mocy 16,0 kW. w komorze KN 
zasilanego przez falownik. oraz zasuwy : Z-1, Z-2 i Z-3 o mocy 0,37 kW każda,  
Z-4 o mocy 0,16 kW i  Z-5 o mocy 0,045 kW. 

- Montaż instalacji siłowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych 
 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji i przyrządów pomiarowych AKPiA 
- montaż kasety modułowej z wyposażeniem 

 

1.3.10 Reaktor biologiczny (obiekt modernizowany)  OB. 6.2 
 
Roboty demontażowe 
• demontaż rozdzielnicy zasilającej urządzenia elektryczne   
• demontaż instalacji elektrycznej zasilania pomp osadowych  
• demontaż instalacji i urządzeń AKPiA 
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- Montaż rozdzielnicy RB2 i instalacji  do zasilania: 
Mieszadła w komorze KPD z silnikiem o mocy 2.5 kW z soft startem; dwóch mieszadeł  
w komorze KB o mocy  3,2 kW  każde z sofststartami; mieszadła w komorze KD o  

      mocy silnika 5,0 kW z softstartem i mieszadła pompującego o mocy 16,0 kW. w  
      komorze KN zasilanego przez falownik. Oraz zasuwy : Z-1, Z-2 i Z-3 o mocy 0,37 kW  
      każda, Z-4 o mocy 0,16 kW  i  Z-5 o mocy 0,045 kW.  
 
- Montaż instalacji siłowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych 

 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji i przyrządów pomiarowych AKPiA 
- montaż kasety modułowej z wyposażeniem 
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1.3.10 Reaktor biologiczny (obiekt projektowany)  OB. 6.3 
 
Roboty montażowe elektryczne 
 
    - Montaż rozdzielnicy RB3 i instalacji  do zasilania: 

        Mieszadła w komorze KPD z silnikiem o mocy 1,8 kW  z softstartem; mieszadła w  
        komorze KB o mocy  4,0 kW z softstartem ; mieszadła w komorze KD o mocy 3,0 kW  
        z softstartem i mieszadła pompującego w komorze KN o mocy 4,8 kW. zasilanego  
        przez falownik oraz zasuwy : Z-1, Z-2,  ZR-1, ZR-2 i ZR-3 o mocy  0,37 kW każda ,  
        zasuwa Z-3 o mocy 0,18 kW i zasuwy Z-4 i Z-5 o mocy 0,05 kW każda. 
- Montaż instalacji siłowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych 

 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji i przyrządów pomiarowych AKPiA 
- montaż kasety modułowej z wyposażeniem 

 
Po zakończeniu badań ścieków, w miesiącu lipcu zostanie podjęta decyzja o 
ewentualnej konieczności wybudowania reaktora 6.3. większego niż w projekcie. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu budowlanego i uzyskania 
pozwolenia z budowę oraz wykonania projektu wykonawczego części instalacji 
elektrycznych i AKPiA.  
Wyposażenie części elektrycznej i AKPiA powinno być takie samo jak w 
modernizowanych reaktorach 6.1 i 6.2.  

1.3.11 Stanowisko dozowania PIX -u,  OB. 13  
 
Roboty montażowe elektryczne 
 
 - Montaż rozdzielnicy RP IX  i  instalacji zasilania 
 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji i przyrządów pomiarowych AKPiA 

 
1.3.12 Osadniki ko ńcowe (obiekty projektowane) OB.  8.1, 8.2 i 8.3  
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- montaż rozdzielnic RO 1, RO 2 i RO 3 do zasilania trzech  
      kompletów (na każdym zgarniaczy jeden) złożony z szczotki o mocy 0,37 kW, myjki  
      o mocy 0,55 kW i napędu jazdy 0,55 kW.  
 
- montaż  instalacji zasilania rozdzielnic RO 1, RO 2 i RO 3 i  rozdzielnic  fabrycznych 
      zgarniaczy osadu,  
- montaż instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych 
 

Roboty montażowe AKPiA   
 
- montaż instalacji i przyrządów pomiarowych AKPiA 
 

1.3.13 Przepompownia osadu powrotnego ( obiekt projektowan y)  OB.  9  
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Roboty montażowe elektryczne 
 

- montaż rozdzielnicy RPO dla zasilania pomp zatapialnych : P1, P2 i P4 z softstartami  
     o mocy 13,5 kW  każda i pompy o mocy 7,5 kW z softstartem , trzech zasuw  Z-1, Z-2  
      i Z-3 o mocy 0,37 kW  każda oraz rozdzielnic RO1, RO 2 i RO 3, 
- montaż instalacja siłowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych,  

 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji i przyrządów pomiarowych AKPiA 
- montaż kasety modułowej z wyposażeniem 

 
1.3.14 Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osad u  
 (obiekt projektowany) OB. 10  
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- montaż rozdzielnicy ROO z której zasilane będą  prasa o mocy 1,3 kW , pompa osadu 
     o mocy 3,0 kW , pompa emulsji o mocy 2,0 kW ,  pompa do polielektrolitu o mocy 
     0,25 kW  i sprężarka o mocy 1,1 kW ponadto silos wapna w tym wibrator  
     0,25 kW , dozownik 0,55 kW, mieszacz boczny 1,5 kW, podajnik 1,5 kW oraz Mieszacz 
     osadu z wapnem 1,5 kW, przenośnik ślimakowy wapna 1,5 kW , przenośnik ślimakowy  
     odwodnionego osadu 1,5 kW i przenośnik mieszaniny  wapna i osadu. 
- montaż instalacji zasilającej siłowej , oświetleniowej, uziemiającej i połączeń 

wyrównawczych oraz  piorunochronnej 
 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji, przyrządów pomiarowych i urządzeń AKPiA 

1.3.15 Hala dmuchaw (obiekt modernizowany) OB. 12  
 
Robo ty demontażowe 
• demontaż rozdzielnicy zasilającej dmuchawy   
• demontaż instalacji elektrycznej zasilania dmuchaw  
• demontaż instalacji i urządzeń AKPiA 
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- Montaż rozdzielnicy RD1 dla zasilania dmuchawy o mocy 160,0 kW zasilanej przez  
      falownik , dmuchawy o mocy 55,0 kW  zasilanej przez falownik i czterech  
      przepustnic  o mocy  0,75 kW każda. 
- Montaż rozdzielnicy RD2 dla zasilania dmuchawy o mocy 160,0 kW zasilanej przez  
      falownik , dmuchawy o mocy 55,0 kW zasilanej przez falownik i czterech przepustnic 
      o mocy  0,75 kW każda. 
- Montaż instalacji siłowej, oświetleniowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych, 

naprawa instalacji piorunochronnej 
 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji i przyrządów pomiarowych AKPiA 
- montaż kasety modułowej z wyposażeniem 
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1.3.16 Biofiltr  (obiekt projektowany) OB.  B   
 
Roboty montażowe elektryczne 
 
   -      montaż rozdzielnicy RBF dla zasilania pompy o mocy 1,5 kW, 
   -      montaż instalacji siłowej , oświetleniowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych 
 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montaż instalacji, przyrządów pomiarowych i urządzeń AKPiA  

 
1.3.17  Zwężka pomiarowa ( obiekt projektowany) 
 
Roboty montażowe  
 

         -     montaż przewodów i przyrządów pomiarowych AKPiA   

1.3.18 Stanowisko dyspozytora   OB. 15   
 
Roboty montażowe elektryczne 
 

- montaż i instalacja rozdzielnicy RSD        
- instalacja gniazd wtyczkowych 

 
Roboty montażowe AKPiA   

 
- montażem i instalacją stacji wizualizacji SCADA  w tym :  
      zestaw komputerowy, UPS,  drukarka i konwerter. 

 
 
1.3.19 Montaż instalacji linii komunikacyjnych pomiędzy nowobudowanymi rozdzielnicami 
 i urządzeniami  technologicznymi  

 
Roboty montażowe  
 

         -     montaż przewodów AKPiA   
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania zakresu robót objętych 
Specyfikacją  są przedstawione w projekcie wykonawczym „Rozbudowa i modernizacja  
oczyszczalni ścieków w Pobierowie. Technologia".  
Specyfikacja techniczna jest integralną częścią ww. dokumentacji projektowej.  
W specyfikacji poda no niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu 
określenia oczekiwań   Inwestora   co  do   parametrów  technicznych   urządzeń.   
Wykonawca   może zastosować   urządzenia   i   materiały  o   charakterystyce   nie   
gorszej   niż  podane  jako przykładowe. 
 
 
1.4 Oprogramowanie  
 
Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie  oprogramowania umożliwiającego wizualizację, 
archiwizacji i przetwarzania danych obejmującego wszystkie obiekty oczyszczalni, zarówno już 
istniejące jak modernizowane i nowoprojektowane. 
 
Oprogramowanie powinno umożliwiać: 
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− monitorowanie w czasie rzeczywistym na ekranie monitora stanów pracy urządzeń, 

wyników pomiarów i informacji dwustanowych (np. alarmów) zebranych przez system 
automatyki i pomiarów 

− sterowanie z centralnej dyspozytorni pracą dowolnych podłączonych do systemu 
urządzeń 

− archiwizację wyników pomiarów 
− rejestrację i sygnalizację stanów alarmowych 
− hierarchizację systemów sterowania i wizualizacji 
− przygotowanie i wyprowadzanie na ekran i/lub na drukarkę raportów dobowych, 
miesięcznych, rocznych i z dowolnego okresu w postaci graficznej i tabelarycznej 

− bieżący "podgląd" mierzonych sygnałów - przebiegi zmienności 
− przeglądanie przebiegów zmienności wcześniej zarejestrowanych wyników pomiarów - 

badanie "historii" 
− analizę  statystyczną - wartości średnie,  momenty zmiennej losowej,  histogramy, 

dystrybuanty itp. 
− analizę funkcji korelacji między różnymi zmiennymi 
− tworzenie i modyfikowanie własnych tablic synoptycznych na ekranie monitora przy 
pomocy bibliotek zawierających gotowe obiekty, takie jak: przyciski, przełączniki, 
zegary cyfrowe lub analogowe, lampki sygnalizacyjne, wskaźniki wychyłowe, słupkowe lub 
cyfrowe, suwaki potencjometryczne 

− wymianę   danych   z   dowolnymi    relacyjnymi   bazami    danych   lub    arkuszami 
obliczeniowymi, jak np. MS Acces, Paradox, DBase, Excell, Quattro i in., dzięki czemu 
łatwa staje się zarówno edycja danych jak i ich przetwarzanie 

− wykorzystanie mechanizmu DDE (Dynamicznej Wymiany Danych) umożliwiającego 
wymianę danych między aplikacjami działającymi w środowisku MS Windows NT (lub 
OS/2) 

− zabezpieczenia dostępu przy pomocy haseł - przewiduje się wprowadzenie trzech 
poziomów dostępu: 
− najniższy dla operatorów systemu (każdy operator korzysta z   odrębnego hasła) 
− poziom technologa, który ma dostęp do wszystkich elementów sterujących 

oczyszczalni, 
− najwyższy poziom dla twórców systemu, z którego możliwe jest wprowadzanie 
zmian w konfiguracji użytkowników. 

 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją 
Techniczną oraz definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST - 00 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostały zawarte w 
OST.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania podano 
w ST-00 „Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Kontraktu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
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robót zgodnie z rysunkami, specyfikacjami. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonywania poleceń i ustaleń Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca   przedstawi   Inżynierowi   Kontraktu   do   akceptacji   projekt   organizacji   i 
harmonogram robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość wykonania  robót  oraz za   ich  zgodność 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
2.    MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne  

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych winny odpowiadać wymaganiom 
Polskich Norm i przepisów lub posiadać aprobaty techniczne stosowane w krajach Unii 
Europejskiej. 
Wykonawca przed zastosowaniem  wyrobu uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu. 
Materiał urządzeń, elementów i konstrukcji elektrycznych i AKP i A powinien być odporny na 
działanie   czynników  atmosferycznych   i  fizykochemicznych   występujących  w   miejscu 
ich zainstalowania. 
Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji 
projektowej, poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń. 

 

2.2   Materiały urządzeń i instalacji elektrycznych 

- Kable elektroenergetyczne nn: wielożyłowe z żyłami aluminiowymi / miedzianymi o 
izolacji i powłoce poliwinitowej winny spełniać wymagania normy PN-93/E-90401. 

- Mufy kablowe  przejściowo - przelotowe / przelotowe: z rur / taśm termokurczliwych, 
odtworzenie ekranu / żyły powrotnej siatką metalową powinny być zgodne z PN-90/E-
60401/04. 

- Kable sygnalizacyjne  miedziane: wielożyłowe z żyłami miedzianymi wielodrutowymi 
giętkie o izolacji, powłoce ośrodka i osłonie zewnętrznej z polwinitu zwykłego lub 
samogasnącego o indeksie tlenowym >29, ekranowane wspólnie na ośrodku, ekran - 
oplot 80% z drutów miedzianych, żyły pojedyncze lub skręcane w pary, na napięcie 
zmianowe 0,6/1  kV, przystosowane do układania bezpośrednio w ziemi; PN-93/E- 
901403. 

- Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce poliwintlowej, 
okrągłe, na napięcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056. 

- Rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach 
terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze 
złączką kielichową; ZN-96/TP S.A.-018. 

- Rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką 
warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze bardzo wysoką 
sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, łączone złączkami 
zewnętrznymi; ZN-96/TP S.A.-016. 

 
2.3  Materiały urządzeń i instalacji AKPiA 

2.3.1    Wymagania środowiskowe 

2.3.1.1 Temperatura otoczenia 

Wyposażenie powinno spełniać wymagania projektowe dla temperatury otoczenia w zakresie: 0°C 
do +50°C wewnątrz budynków, -20°C do +50°C w miejscach nieosłoniętych. 

2.3.1.2 Niebezpieczne środowisko gazowe 

Całe wyposażenie przeznaczone do użytku w strefie zagrożenia wybuchem powinno posiadać 
stosowny certyfikat. Należy jednak unikać stosowania w przestrzeniach w których mogą wystąpić 
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mieszaniny z powietrzem gazów palnych (np. pompownia ścieków surowych) elektrycznych 
urządzeń łączeniowych. A prowadzone przez te przestrzenie kable i przewody winny być starannie 
sprawdzone na dopuszczalne obciążenie, mieć napięcie znamionowe 1000 V i być ułożone tak aby 
skutecznie były chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.3.1.3  Wilgotność 

Wyposażenie polowe systemów AKPiA powinno być przystosowanego pracy w zakresie od 5% 
do 95%, wliczając kondensację. 

2.3.1.4  Promieniowanie słoneczne 

Całe wyposażenie  systemu AKPiA powinno osiągać podaną wydajność w warunkach 
oświetlenia słonecznego w zakresie od ciemności do maksymalnej intensywności możliwej w 
miejscu zamontowania pod wpływem bezpośredniego działania światła słonecznego. Zakłada się 
maksymalne natężenie 1000 W/m2, 

2.3.1.5  Drgania 

Wyposażenie powinno działać z zadaną wydajnością    i nie ulegać uszkodzeniom pod 
wpływem wstrząsu lub drgań w zakresie próbnym podanym szczegółowo w IEC 770. 

2.3.2 Wymagania elektryczne 

2.3.2.1 Zasilanie 

Wyposażenie AKPiA powinno być przystosowane do następujących parametrów zasilania: 
- 24 V DC z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości, a jeśli jest to 

niemożliwe to zasilanie sieciowe 230 V~ , 50 Hz; 
 
- pętla zasilana z obwodu prądowego 4÷20 mA o regulowanym napięciu prądu stałego od 

24 V do 48 V   z wbudowanym zabezpieczeniem  przed odwróceniem  biegunowości, 
działająca jako urządzenie dwużyłowe. 

2.3.2.2  Wejścia i wyjścia urządzeń systemu AKPiA 

2.3.2.2.1 Wejścia analogowe 

Wejścia analogowe powinny być ciągłymi sygnałami liniowymi 4÷20 mA lub 0÷20 mA. 
Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien mieć rozdzielczość co najmniej 10 bitów, liniowość 
w zakresie ±1% oraz dokładność do ±0,1% zakresu lub lepszą. 

2.3.2.2.2 Wyjścia analogowe 

Zalecane są wyjścia analogowe 4÷20 mA lub 0÷20 mA. 
Przetwornik  analogowo-cyfrowy  powinien   mieć   rozdzielczość  co   najmniej   10   bitów   i 
dokładność do ±0,1 % zakresu lub lepszą. 

2.3.2.2.3 Wejścia cyfrowe 

Wszystkie wejścia cyfrowe powinny być izolowane od innych sygnałów i obwodów; zaleca się 
optoizolację. 
Wejścia te będą zawierać styki beznapieciowe.  W razie możliwości 
wystąpienia niestabilności styków, należy zamontować filtry wejściowe. Niestabilność można 
usunąć za pomocą sprzętu lub oprogramowania. 

2.3.2.2.4 Wyjścia cyfrowe 
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Zalecane   wyjścia   cyfrowe   powinny   mieć  postać  styków   beznapięciowych,   mogących 
przełączać obciążenie indukcyjne 0,1 A przy 24 V = i obciążeniu znamionowym 30 VA. Wyjścia 
powinny być trwałe, stabilne, przystosowane do bezawaryjnego działania (np. styk normalnie 
otwarty do wyłączania lub włączania alarmu) 
W razie potrzeby, wyjścia cyfrowe mogą posiadać obwody RC, gdy przełączane są obciążenia 
nierezystancyjne. 

2.3.2.2.5        Przekaźniki pośrednie 

Przekaźniki stosowane do zwiększania możliwości wejścia/wyjścia powinny być wkładane, co 
najmniej 11-wtykowe, montowane na szynie DIN i posiadać przezroczyste pokrywy ochronne.  

Należy zamontować również wskaźniki LED stanu przekaźnika oraz urządzenia do ręcznego 
testowania pracy. 

2.3.2.3 Obudowy 

2.3.2.3.1 Stopnie ochrony 

Obudowy powinny posiadać następujące stopnie ochrony, zgodnie z normą IEC 
79-10, 12,14: 
- IP54   wewnętrzne, 
- IP65   zewnętrzne, 
- IP68   w miejscach narażonych na zalanie. 
 
Obudowy przy komorach typu szafa w szafie. 
Stopień ochrony nie powinien się obniżać podczas kalibracji, konieczność otworzenia obudowy 
powinna pojawiać się jedynie w przypadku konserwacji, wykrycia uszkodzenia lub naprawy. 
Stopień ochrony wszystkich elementów wewnętrznych nie powinien być mniejszy niż IP2X. 
 

2.3.2.3.2 Materiały 

Obudowy i osłony wyposażenia powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie 
czynników pogodowych (zastosowanie zewnętrzne) oraz działanie czynników 
technologicznych w formie stałej, ciekłej i gazowej. 
 
 
Wyposażenie elektroniczne powinno mieć konstrukcję modułową. Wszystkie moduły 
powinny być łatwo dostępne, łatwe w demontażu i zabezpieczone przed zamontowaniem 
w niewłaściwym miejscu. 

2.3.2.4  Sterowniki programowane 

Poniższe klauzule odnoszą się do wszystkich urządzeń programowanych, używanych do 
sterowania i monitorowania instalacji tzn. do sterownika i modułów zdalnych wejść. 

2.3.2.4.1 Informacje ogólne 

Sterowniki programowane powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom specyfikacji AKPiA 
dotyczącym środowiska, wejścia /wyjścia, zasilania itp. 
Należy dostarczyć oprogramowanie narzędziowe dla zastosowanych sterowników. 

2.3.2.4.2 Modułowość 
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Wszystkie sterowniki programowane powinny mieć konstrukcję modułową umożliwiającą łatwy 
demontaż bez naruszania okablowania lub innych modułów. Sterowniki kompaktowe mogą 
być dopuszczalne dla małych instalacji po uzyskaniu zgody Inżyniera Kontraktu.  

Ponad  to  każdy sterownik programowalny powinien  posiadać możliwość rozbudowy o 
dodatkowe moduły i kasety rozszerzeniowe. 

2.3.2.4.3 Zasilacz wewnętrzny 

Moduły zasilacza sieciowego powinien posiadać zabezpieczenie nadprądowe i przepięciowe. 

2.3.2.4.4 Komunikacja 

Każdy sterownik programowany powinien posiadać co najmniej jedno gniazdo komunikacyjne: 
złącze szeregowe RS232, bądź RS485 do podłączenia w przypadku prac serwisowych 
przenośnego programatora. Sterownik powinien posiadać możliwość komunikacji z siecią Profibus 
DP. 
Wykonawca powinien dostarczyć szczegóły dotyczące wszystkich zastosowanych protokołów 
 i będzie odpowiedzialny za weryfikację wszystkich interfejsów komunikacyjnych. 

2.3.2.5 Okablowanie i uziemienie oprzyrządowania 

Kable sygnałowe stosowanie w systemach AKPiA  powinny mieć izolację polwinylową   z 
przewodami w postaci skręconej pary żył miedzianych, ekranowanych. 
 
Należy   stosować   kable   sygnalizacyjne   na   napięcie   znamionowe   0,6/1kV,   o   żyłach 
miedzianych, izolacji i pomoce polwinylowej, przeznaczone do energetycznych urządzeń 
kontrolnych i sterowniczych. Do sygnałów analogowych 4..20 mA stosować kable ekranowane. 
Do sygnałów komunikacyjnych stosować kable ekranowane parowane. 

2.3.3 Oprzyrządowania pomiarowe 

Przyrządy pomiarowe powinny być wyposażone w wyjście komunikacyjne Profibus DP. Jeśli 
nie jest to możliwe powinny posiadać wyjście analogowe 4(0)...20 mA. 
Przyrządy pomiarowe narażone na zalanie powinny posiadać obudowę IP 68. Dotyczy to w 
szczególności przepływomierzy zamontowanych w studzienkach i komorach. 
Przyrządy pomiarowe powinny być wyposażone w wyświetlacz przedstawiający aktualną 
wartość wielkości mierzonej wraz z jednostkami. Przetwornik pomiarowy powinien posiadać 
czytelny i prosty w obsłudze układ do podłączenia czujników i sondy pomiarowych. 
Czujniki i sondy pomiarowe powinny być wyposażone w obudowy zabezpieczające przed 
uszkodzeniami   mechanicznymi  mogącymi  pojawić się  podczas  normalnej  eksploatacji 
przyrządu. 

2.3.4 Urządzenia wykonawcze AKPiA 

 

Urządzenia wykonawcze AKPiA takie jak przetwornice częstotliwości, przepustnice, zasuwy i inne 
powinny być wyposażone w wyjście komunikacyjne Profibus DP. Jeśli nie jest to możliwe 
powinny posiadać wejście/wyjście analogowe 4(0)...20 mA. Urządzenia powinny być wyposażone 
w wyświetlacz lub wskaźnik mechaniczny przedstawiający aktualną wartość wielkości mierzonej 
wraz z jednostkami. Urządzenie wykonawcze AKPiA powinno posiadać czytelny i prosty w 
obsłudze układ do bieżącej obsługi. 
Urządzenia powinny być wyposażone w obudowy zabezpieczające przed uszkodzeniami 
mechanicznymi mogącymi pojawić się podczas normalnej eksploatacji przyrządu. 
 
 
 



 

 

- 149 - 

149 

 
 
 
2.4  Materiały stalowe i z tworzyw sztucznych  

Wszystkie elementy stalowe użyte do montażu aparatury kontrolno - pomiarowej oraz 
korytka kablowe powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej zgodnie z PN-71/H-86020. 
Rury osłonowe typu peszel powinny być wykonane z polipropylenu. 
Obudowy szaf AKPiA winny być wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, 
dwustronnie farbą poliestrowo-epoksydową. Obudowy powinny być zamykane  zamkiem 
atestowanym. 
 
Obudowy i elementy wykonane z tworzyw sztucznych powinny być wykonane z PVC / PA / 
PE. Powinny być odporne na działanie promieni UV oraz udary mechaniczne związane z 
poprawną eksploatacją urządzenia. 
 
 
3.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i będzie odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku braku 
ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera Kontraktu. 
Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych należy 
prace ziemne należy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniach Inżyniera Kontraktu i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca    dostarczy    Inżynierowi    Kontraktu    kopie    dokumentów    potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt,  maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 

4 TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

Składowanie i magazynowanie urządzeń należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta 
bądź dystrybutora. 
Materiały przeznaczone do montażu powinny być dostarczone dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj 
materiałów, pomieszczenia magazynowe będą zamykane oraz będą chronić materiały od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 
Składowanie   materiałów,   aparatów  i   urządzeń   powinno   odbywać  się   w  warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych.  
 
Powinny być przy tym spełnione    wymagania    wynikające    ze    specjalnych właściwości    
materiałów   oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały i urządzenia należy składać w warunkach określonych w Dokumentacji Techniczno 
Ruchowej (DTR) producenta. 
Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych.  
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Człony ruchome, aparaturę pomiarową i przekaźnikową zdemontować na czas 
transportu i dostarczać w odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami 
atmosferycznymi. 
Zestawy i elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju zastosowanych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 
Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Zasady ogólne dla robót elektrycznych i AKPiA  

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST-00 „Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów norm i instrukcji. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Techniczno 
Ruchową (DTR) Urządzeń, przywołanymi przepisami, normami i warunkami technicznymi. 
Nie wyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek obowiązujących 
aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania. 
Metoda wykonania robót i ich koordynacja wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

5.2 Prace spawalnicze  

•  prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu; 

• prace spawalnicze należy wykonać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty; 

5.3 Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

• przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania 
kanałów  kablowych,   przepustów  szynowych,   wypoziomowanie   ram   nośnych   pod 
rozdzielnicami; 

• montaż   urządzeń   rozdzielczych   przeprowadzić   należy   zgodnie   z   odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń; 

• kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp; 
• odgałęzienia od szyn głównych ł podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń; 
• w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory; 
• dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i 

łbem sześciokątnym; 
• najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami 

budowy instalacji elektrycznych; 
 
 
5.4 Próby po montażowe 
 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 
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5.5 Uwagi do realizacji robót  

Wszystkie   prace   należy   wykonać   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   budowy   i 
eksploatacji urządzeń elektrycznych. 
Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń. 
Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć 
oznaczniki kablowe. 
Wszystkie roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami PN-76/E-05125. 
 

5.6 Wymagania sz czegółowe dla instalacji AKPiA 

Przy montażu należy przestrzegać wymagań producenta aparatury  
Tabliczki z oznaczeniami i opisami należy w sposób trwały mocować w widocznym miejscu. 
W trakcie montażu osprzętu należy zwracać uwagę na zgodność typów z podanymi w 
projekcie i zgodność zabudowania z wymaganiami przepisów elektrycznych oraz stosować 
oznaczenia zgodne z projektem.. 

5.6.1 Szczegółowe wymagania dotyczące szafek rozdzielczych i sterowniczych 

Każda szafa i skrzynka AKPiA oraz przyrząd pomiarowy powinna być czytelnie oznaczona i 
nazwana. Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i 
drzwiczek powinien posiadać opis podający jego funkcję. Etykiety należy wykonać z materiału 
odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności promieniowania UV.  

Każda etykieta powinna mieścić wypukły tekst pokryty farbą. Wszystkie napisy powinny być 
zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. Etykiety powinny być przymocowane z zewnętrznej 
strony pokryw i drzwiczek w sposób jednoznaczny zabezpieczający trwałość połączeń. Każdy 
element wyposażenia zamontowany wewnątrz obudowy powinien posiadać opis zawierający 
jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń  
W każdej przegrodzie należy zamontować ogrzewanie zapobiegające kondensacji, sterowane 
automatycznie za pomocą termostatu. 

5.6.2 Konfiguracja wejść i wyjść sterowników programowalnych 

Wejścia i wyjścia powinny być logicznie pogrupowane w powtarzalny sposób. Pojedyncze 
urządzenia instalacji powinny mieć swoje wejścia i wyjścia na sąsiednich kartach w tej samej 
kasecie, zgodnie z wzorcem powtarzanym dla innych urządzeń. 
Jeżeli nie można wykonać izolacji wejść i wyjść na karcie, należy wykonać zewnętrzną izolację 
sygnału. 
Zaciski powinny być pogrupowane według funkcji kart wejścia / wyjścia. 
Zaleca się, aby połączenia między zaciskami sygnałów i modułami wejścia / wyjścia były 
wykonane za pomocą wtyczek i gniazdek dostępnych z przodu pulpitu.  Jeżeli jest to 
niemożliwe, należy zastosować inne rozwiązanie zapewniające łatwe odłączenie sygnałów 
instalacji,   umożliwiając wyjmowanie  modułów lub  podłączenie w szybki,   prosty sposób 
urządzeń testujących. 

5.6.3 Interfejsy i sterowanie instalacją 

Instalacja powinna generować sygnały 'Running' (praca), 'Failed' (awaria) i 'Available to Run' 
(gotowość do pracy). Urządzenia zabezpieczające i blokady zawierające wyłącznik awaryjny, 
czujniki przeciążenia oraz inne wyposażenie odcinające powinny być stale połączone, niezależnie 
od sterownika, 
 
 
Należy szczegółowo rozważyć tryby awaryjne. Należy zastosować systemy zatrzymania w 
celu ochrony personelu, instalacji i jej działania. Może to polegać na przerwaniu lub 
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wstrzymaniu procesu lub kontrolowanym wyłączeniu. 
Instalacja powinna posiadać wszystkie potrzebne instrumenty, czujniki i detektory, 
aby zapewnić zadowalającą pracę i monitorowanie pracy z wykorzystaniem sygnałów cyfrowych i 
analogowych z instalacji. 
 
5.6.4 Oprogramowanie  

5.6.4.1    Struktura 

- Oprogramowanie   powinno  być  zaprojektowane  i  wykonane  w sposób   modułowy, 
odzwierciedlający podziały sprzętowe sterownika i grupowanie instalacji. Typy modułów 
należy przystosować dla czujników, pętli, urządzeń Instalacji i sekwencji automatycznych. 

- Oprogramowanie powinno być skonstruowane w sposób hierarchiczny. 
- Transakcje takie, jak komunikacja wewnątrz jednostki,  uruchamianie  alarmu,  ręczne 

zapisy, będą wykonywane w podobny i łatwo rozpoznawalny sposób. 
- Zainstalowane oprogramowanie powinno umożliwiać sterownikowi wykonanie wielu funkcji, 

obejmującym między innymi: 
 

- kontrola stanu instalacji i czujników oraz sygnalizowanie alarmów, 
- gromadzenie danych analogowych, 
- transmisję kontrolowanych i zapisanych danych do innych systemów, 
- sekwencyjne sterowanie instalacją, 
- sterowanie procesem w pętli zamkniętej, 
- bezawaryjne   działania   w   razie   awarii   zasilania,   obwodów   elektrycznych, 

oprzyrządowania, czujników, komunikacji lub elementów instalacji, 
- kontrolowane uruchamianie lub wyłączanie instalacji w każdej sytuacji. 

 
- Wykonawca zapewni serwis standardowego oprogramowania przez okres 2 lat. 
- Tabele danych powinny być ułożone w zwartych blokach, aby ułatwić transfer bloków do 

innych systemów ze zmienną szybkością wczytywania. 

5.6.4.2 Opis oprogramowania 

- Sterowanie poszczególnymi napędami lub funkcjami powinna być ułożone w sekwencji 
logicznej. Cały program powinien mieć jednolitą strukturę.  

- Następujący opis oprogramowania powinien być dostarczony do instrukcji obsługi: 
 

- wydruk programu podzielony na bloki z dokładnym opisem programu i funkcji 
- zestawienie wszystkich rejestrów wejścia/wyjścia z opisem każdego z nich, 
- wykaz wejść i wyjść z odnośnikami do odwołania w programie, 
- wykaz mierników i liczników z opisem funkcji i wartości zadanych, 
- zestawienie pętli sterowania z opisem funkcji, zapis wartości zadanych i parametrów 

sterowania (jeżeli dotyczy), 
- zestawienie specjalnych funkcji z opisem i zapisem aktualnych wartości (jeśli 

dotyczy). 
- Opis będzie zawierać pliki źródłowe z algorytmami. 
- Wszystkie wymagania  dotyczące  licencji lub rejestracji oprogramowania  muszą być 

kierowane   do   Inżyniera   Kontraktu.   Wyłączne   prawa   do   wszystkich   systemów 
oprogramowania, opracowanych specjalnie dla systemu sterowania, staną się własnością 
Zamawiającego po odbiorze wyposażenia i systemu AKPiA. 

 
 
 
 
5.7  Zasady ogólne dla robót demontażowych 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z przywołanymi przepisami, 
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normami i warunkami technicznymi oraz zgodnie z warunkami uzgodnień Użytkowników 
sieci / Instalacji. 
Metoda wykonania robót i ich koordynacja wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu oraz 
Użytkownika instalacji. 
Wszystkie   roboty   demontażowe   należy   przeprowadzić  w   stanie   beznapięciowym   z 
przygotowaniem miejsca pracy oraz dokumentacji wymaganej Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn.  06.02.2Q03r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. z dn. 15.03.2003r. 

5.8 Demontaż sieci kablowych i oświetlenia terenu 

Należy zdemontować kable zgodnie z Dokumentacją Projektową na całej długości oraz 
latarnie oświetlenia zewnętrznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wszelkie prace, należy wykonywać sprzętem ręcznym. 
 
 
5.9 Demontaż sieci i instalacji AKPiA 

Demontaż   instalacji   AKPiA   i   oprzyrządowania   pomiarowego   wraz   z   konstrukcjami 
wsporczymi należy przeprowadzić przed demontażem urządzeń technologicznych i prac 
konstrukcyjnych. 
 
5.10 Uwagi do realizacji robót demontażowych 

Wszystkie zdemontowane materiały i urządzenia podlegają weryfikacji z Użytkownikiem co do 
ich dalszego przeznaczenia. 
Nie przydatne kable, przewody, baterie kondensatorów, źródła światła itp. zawierające 
tworzywa sztuczne i substancje szkodliwe dla środowiska należy przekazać do utylizacji. Materiały 
metalowe, oprawy, słupy nieprzydatne złomować.  
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00. 

Kontrola polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli jakiekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
Badania materiałów użytych do budowy prowadzone będą poprzez porównanie ich jakości z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej poprzez: 
 
• porównanie dokumentacji określającej jakość użytych materiałów z obowiązującymi 

standardami  i wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji 
Technicznej, 

• wizytację na placu budowy. 

Ogólne zasady kontroli jakości są podane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
 
Wszystkie elementy robót elektrycznych i AKPiA podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
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• zgodności z dokumentacją i przepisami, 
• poprawnego montażu, 
• kompletności wyposażenia, 
• poprawności oznaczeń, 
• braku widocznych uszkodzeń, 
• należytego stanu izolacji, 
• skuteczności ochrony od porażeń; 

6.2 Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót: 
• sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem; 
• sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 
• pomiary geodezyjne przed zasypaniem; 
• uziemienia ochronne przed zasypaniem; 
• sprawdzenie kanalizacji kablowej i studzienek przed zasypaniem; 
 
6.3 Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać badanie poszczególnych obwodów elektrycznych w 
tym:rezystancję izolacji, ciągłość obwodów, skuteczność ochrony przeciw porażeniowej. oraz 
• pomiary rezystancji uziomów; 
• mocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych; 
• ustawienie słupów oświetleniowych; 
• prawidłowość montażu urządzeń; 
Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane 
przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów 
pomontażowych.  
 
 
7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-00.  

Jednostkami obmiaru robót elektrycznych są: 

metr [m]  linie kablowe, korytka kablowe itp.  
sztuka [szt.]      przetwornice częstotliwości, urządzenia miękkiego startu  
komplet [kpl]    instalacje  wewnętrzne,   rozdzielnice   niskiego   napięcia,   oprzyrządowanie 

pomiarowe 
 
 
W przypadku zmiany technologii wykonania robót, od przyjętych w projekcie, każdorazowo 
zmianę taką należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu, wykonać stosowny szkic, dokonać 
zmiany w projekcie i wykonać obmiar wykonywanych robót z natury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00. 
Wszystkie usterki i wady Wykonawca powinien usunąć na swój koszt. Wyniki pomiarów 
muszą być podpisane w odpowiednich protokołach. Czynności sprawdzające i 
pomiarowe mogą wykonywać wyłącznie pracownicy, którzy posiadają odpowiednie 
uprawnienia. Protokoły prób i pomiarów powinny być podpisane przez osoby bezpośrednio 
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je wykonujące. Certyfikaty prób zgodne z przyjętymi normami należy przekazać 
Inżynierowi Kontraktu. W ramach czynności odbiorowych należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
- prawidłowość zamontowania i działania urządzeń instalacji technologicznych, 
- naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- należy dokonywać szczegółowych oględzin robót i potwierdzać to w Dzienniku Budowy 

stosownymi wpisami. 
- Wykonawca dostarczy przed odbiorem instalacji elektrycznych i systemu AKPiA 

komplet dokumentacji: 
 
W celu przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- protokóły z dokonanych pomiarów i badań, 
- instrukcje eksploatacji zamontowanych maszyn i urządzeń, 
- karty gwarancyjne, 
- dzienniki budowy, 
- inne dokumenty żądane przez Inżyniera Kontraktu i służby eksploatacyjne. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w  OST-00 „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna" 
Płatności będą dokonywane na podstawie Obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze; 
- roboty demontażowe; 
- transport materiałów i urządzeń zdemontowanych do magazynu Użytkownika; 
- koszt utylizacji i złomowania; 
- wykonanie robót ziemnych, wykonanie podsypki pod kable; 
- zakup materiałów i urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania; 
- wykonanie robót montażowych; 
- uszczelnienie  otworów  wyprowadzeń  kablowych  do  studni,   komór  przepompowni 

i obiektów technologicznych; 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów, korytek kablowych z pokrywami; 

przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja; 
- drobne roboty budowlane: zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w 

ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd; 
- zdjęcie i założenie płyt podłogi, płyt kanałowych o ile jest to konieczne; 
- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie; 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych; 
- osadzenie kołków rozporowych; 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych; 
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek, 

gniazdek, wraz z rurami osłonowymi; 
- wybór  lokalizacji   i   umiejscowienie  czujników,   mierników,   przetworników  z  punktu 

widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz 
właściwego zamocowania do elementów wsporczych; 

- wykonanie podłączenia urządzeń; 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych; 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów; 
- zarobienie końcówek przewodów; 
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- wykonanie wszystkich koniecznych badań; 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych; 
- próby  montażowe,   sprawdzenie  działania  poszczególnych  urządzeń  i  sprawdzenie 
- funkcjonalności układu; 
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajów UE. 
• Zestaw Norm Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych PN-IEC 364 ... i PN-IEC 

60364 ... 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i 

budowa. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. z dn.  19.03.2003 r. 
(Dz.U.03.47.401). 

• PN-93/E-90403   Kable   elektroenergetyczne   i   sygnalizacyjne   o   izolacji   i   powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV. 

• PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. 
• PN-92/E-08106 (IEC 529) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 
• IEC 947.2IEC Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki. 
• Przepisy eksploatacji  urządzeń  elektroenergetycznych  wydanie  IV  stan  prawny  na 

30.06.1995 r. WEMA z późniejszymi zmianami. 
• Przepisy   budowy   urządzeń   elektroenergetycznych   wydanie   IV   stan   prawny   na 

30.11.1996 r. WEMA z późniejszymi zmianami. 
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe ogólnego 

zastosowania. 
• IEC 947.4.1.1990 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.  Styczniki i 

rozruszniki do silników. 
• EN    50081-2,    EN    61800-3+A11,    EN    61000-6-4,    EN61000-6-2,    EN    61800-3 

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC standard, emisja i odporność na zakłócenia. 
• PN-86/E-05003 1÷3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
• PN-90/E-05023  Oznaczenie   identyfikacyjne   przewodów  elektrycznych   barwami   lub 

cyframi. 
• PN-90/E-06401/03   Elektroenergetyczne   linie   kablowe.   Osprzęt   kabli   o   napięciu 

znamionowym   nie   przekraczającym   30   kV.   Mufy   przelotowe   o   napięciu   nie 
przekraczającym 0,6/1 kV. 

• PN-EN-50014   Urządzenia   elektryczne   w   przestrzeniach   zagrożonych   wybuchem. 
Wymagania ogólne. 

• PN-EN-50019   Urządzenia   elektryczne   w   przestrzeniach   zagrożonych   wybuchem. 
Urządzenia budowy wzmocnionej - Exe. 

• Dyrektywa ATEX 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23.03.1994 r. w 
sprawie   ujednolicenia   przepisów   prawnych   Państw   Członkowskich,   dotyczących 
urządzeń   i   systemów   ochronnych   przeznaczonych   do   użytku   w   przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem, z późniejszymi zmianami. 
 

• IEC 831 1/2, IEC 70, IEC 664, EN 50082-2, EN-50081-2, IEC 289 Wymagania dotyczące 
odpowiednio kondensatorów, styczników do łączenia kondensatorów, regulatora mocy biernej i 
dławika ochronnego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. 
(Dz.U.03.47.401). 
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12.1.6.  ST.06. ROBOTY DROGOWE I MAGAZYN OSADU  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie robót drogowych i składowiska osadu które będą realizowane w ramach 
zamówienia: 
 

ROZBUDOWA l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie  

 
1.2 Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzą roboty drogowe 

• droga dojazdowa i plac manewrowy do separatora piasku, powierzchnia 1010 m2. 

• droga dojazdowa i plac manewrowy do stacji mechanicznego odwadniania i 
higienizacji osadu, powierzchnia 1010 m2. 

• p lac składowy osadu, powierzchnia 597m2 

• chodniki, powierzchnia 145 m2 
 
- 1.3.1 Droga dojazdowa i plac manewrowy do separatora pias ku  
 
Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego w technologii jak istniejące już 
nawierzchnie. Nawierzchnia drogi i placu manewrowego w konstrukcji betonowej w 
obramowaniu z krawężników betonowych.  
Konstrukcja składa się z następujących warstw: 
Warstwy ścieralnej z betonu B-35 grubości 20 cm zbrojona włóknem stalowym rozproszonym 
np. Addiment ME 50/1,00 w ilości 30 kg/m3, 
Warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 18 cm 
ułożonego na geosiatce o sztywnych węzłach 
Podbudowy z chudego betonu cementowego Rm = 6÷9 MPa grubości 12 cm, 
Wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem i geosiatkami. 
Odwodnienie nawierzchni powierzchniowe poprzez "wtopione" krawężniki na przyległy teren 
 
- 1.3.2 Droga dojazdowa i plac manewrowy do stacji mechanic znego 
odwadniania osadu  
 
Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego w technologii jak istniejące już 
nawierzchnie. Nawierzchnia drogi i placu manewrowego w konstrukcji betonowej w 
obramowaniu z krawężników betonowych.  
Konstrukcja składa się z następujących warstw: 
Warstwy ścieralnej z betonu B-35 grubości 20 cm zbrojona włóknem stalowym rozproszonym 
np. Addiment ME 50/1,00 w ilości 30 kg/m3, 
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Warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 18 cm 
ułożonego na geosiatce o sztywnych węzłach 
Podbudowy z chudego betonu cementowego Rm = 6÷9 MPa grubości 12 cm, 
Wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem i geosiatkami. 
Odwodnienie nawierzchni powierzchniowe poprzez "wtopione" krawężniki na przyległy teren 
 
1.3.3 Plac  składowy osadu 
 
Nawierzchnia placu składowego osadu konstrukcji betonowej w obramowaniu z krawężników 
betonowych.  
Konstrukcja składa się z następujących warstw: 
Warstwy ścieralnej z betonu B-35 grubości 20 cm zbrojona włóknem stalowym rozproszonym  
np. Addiment ME 50/1,00 w ilości 30 kg/m3, 
Podbudowy z chudego betonu cementowego Rm = 6÷9 MPa grubości 12 cm, 
Warstwy filtracyjnej z piasku grubości 5 cm 
Folii izolacyjnej grubości 1 mm 
Podsypki piaskowej grubości 5 cm 
Warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 18 cm 
ułożonego na geosiatce o sztywnych węzłach 
 
Odwodnienie nawierzchni do wpustu ściekowego usytuowanego centralnie na placu 
magazynowym, z którego ścieki odpływają do kanalizacji.  
 
1.3.4 Chodniki  
 
Chodniki z płytek betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej w obramowaniu z obrzeży 
betonowych 8x30. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją 
Techniczną oraz definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST - 00 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostały zawarte w 
OST.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 

2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania robót drogowych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 
Projektową: 

� beton B-35 zbrojony włóknem stalowym w ilości 30 kg/m3 betonu; 

� beton B-10; 

� kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa; 

� geosiatka o parametrach: 

- masa powierzchniowa ≥0,3 kg/m2 

- wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne i podłużne - 30 kN/m 
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- obciążenia podłużne i poprzeczne przy wydłużeniu względnym: 

a) 2% - ≥10,5 kN/m 

b) 5% - ≥ 21 kN/m 

� folia izolacyjna gr. 1,0  mm o parametrach : 

- wydłużenie względne przy zerwaniu >200% 

- wytrzymałość na rozdzieranie >40 N/mm 

- odporność na temperatury ujemne - -200C 

� sączki drenarskie φ80 mm  

� krawężniki betonowe 15x30 

� płytki chodnikowe betonowe 50x50x7 

� obrzeża betonowe 8x30 

3. SPRZĘT 

 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST.00. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inżyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

Roboty związane z wykonaniem Robót przygotowawczych i ziemnych wykonywane będą 
ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

� betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od  
 półciekłej do gęstoplastycznej 

� samochodowe mieszarki transportowe do betonu 
� podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie) 
� koparki z osprzętem podsiębiernym  
� ładowarki 
� spycharki gąsienicowe 
� samochody samowyładowcze 
� samochody skrzyniowe 
� dźwig samochodowy 
� walec drogowy 
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� zagęszczarki płytowe i stopowe 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Warunki ogólne stosowania transportu i składowania podano w ST.00. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym spełnione wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 

Środki transportowe i urządzenia do podawania betonu, jak również organizacja składowania, 
produkcji pomocniczej i produkcji masy betonowej będą przedmiotu odbioru przez Inżyniera 
Kontraktu pod kątem zapewnienia optymalnych cyklów betonowania. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST.00 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

 

5.2. Wykonywanie robót drogowych 

 
Podbudowa z chudego betonu stabilizowanego mechanic znie.  
 
Materiałem do wykonania podbudowy będzie beton klasy B-10 na podbudowie z podsypki 
cementowo-piaskowej Rm-1,5 MPa stabilizowanej mechanicznie, oraz geosiatka syntetyczna 
do wzmocnienia gruntów słabonośnych w podłożu. 
Wzmocnienie podłoża geosiatką należy stosować we wszystkich miejscach występowania w 
podłożu warstw torfu i namułów stwierdzonych przez geotechniczny odbiór podłoża.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych. nie dopuszcza się 
mieszanki wytwarzanej przez mieszanie na placu budowy. 
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Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez 
Inżyniera Kontraktu. Wykonawca winien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczyć do 
akceptacji wyniki badań laboratoryjnych, łącznie z proponowaną krzywą uziarnienia. 
Warstwa podbudowy winna być rozłożona w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych 
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych.  
 
Nawierzchnia z betonu klasy B -35 zbrojona włóknem stalowym. 
 

Materiałem do wykonania nawierzchni będzie beton klasy B-35 zbrojony włóknem 

stalowym rozproszonym w ilości 30 kg/m3 betonu.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Beton należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, nie dopuszcza się mieszanki wytwarzanej przez 
mieszanie na placu budowy. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez 
Inżyniera Kontraktu. Wykonawca winien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczyć do 
akceptacji wyniki badań laboratoryjnych, łącznie z proponowaną krzywą uziarnienia. 
Nie należy układać nawierzchni w niskich temperaturach tj. poniżej 0°C. Świeżo wykonaną 
nawierzchnię należy chronić w sposób podany w PN-63/B-06251. Kostkę należy układać na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-
piaskową. 
Nawierzchnie należy układać zgodnie z projektowaną niweletą.  
 
Krawężniki, ławy i obrzeża. 
 
Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzeczne poprzez ręczne 
odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z 
wyrównaniem do wymaganego profilu. 
Krawężniki należy ustawiać na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie 
betonowej lub bez ław. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, ręcznym 
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez 
polewanie wodą. 
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika należy zasypać 
ziemią i ubić. 
Krawężniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane w ławach betonowych z oporem, 
wykonanych w szalowaniu. Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub 
piaskowo-cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi 
podanych punktów wysokościowych. Spoiny należy wypełnić piaskiem lub zaprawą 
cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży należy zasypać ziemią, a następnie ubić. 
 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
 
Korytowanie powierzchni pod drogi i place.  
 
Korytowanie należy wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złożeniem 
urobku na odkład lub na hałdę. Dno koryta należy profilować z mechanicznym zagęszczeniem 
do wskaźników  
Is=1,00 na głębokość 20 cm, 
Is=0,97 na głębokość od 20 do 120 cm. 
 
Koryta pod drogi i place należy wyprofilować zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi. 
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5.3 Uwagi do realizacji robót  
 
Kolejność robót prowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Kontrola   odbywać   się   będzie   zgodnie   z   Programem   Jakości   przedłożonym   przez 
Wykonawcę i akceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 

■ zgodności z dokumentacją i stanem faktycznym; 

■ kompletności demontowanego wyposażenia; 

■ poprawności budowy. 

6.2 Kontrola jakości materiałów. 

 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inżyniera Kontraktu. 

6.3 Kontrola jakości wykonania robót. 

 
Kontrola jakości robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Kontroli jakości podlega 

wykonanie: 
− koryta drogowego; 
− podbudowy; 
− nawierzchni dróg; 
− liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników; 

 
 

− profili podłużnych i poprzecznych dróg. 
 

Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 

50 m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2 cm. Profil 

podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany 

trzymetrową łatą brukarską. Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie 
może być większy niż 1 cm. 

 
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów dotyczących 

materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczących 

zagęszczania gruntu, właściwości betonów i asfaltobetonów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
− jednostką obmiarową elementów nawierzchni, podsypek piaskowych i cementowo-

piaskowych, jest metr kwadratowy [m²] ; 
− jednostką obmiarową krawężników, obrzeży jest metr [m] ; 
− jednostką obmiarową dla betonów, ław krawężnikowych jest metr sześcienny [m³]. 

 

W przypadku zmiany ilości wykonanych robót, od przyjętych w projekcie, każdorazowo 
zmianę taką należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu, wykonać stosowny szkic, dokonać 
zmiany w projekcie i wykonać obmiar wykonywanych robót z natury. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Warunki ogólne wykonania odbiorów Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. 
00. 
 
Odbiorowi robót podlegają: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją , 
− prawdzenie robót pomiarowych, 
− sprawdzenie wykonania korytowania, 
− sprawdzenie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
− sprawdzenie ław podkrawężnikowych i krawężników  
− sprawdzenie nawierzchni, 

 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi Kontraktu z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
specyfikacji. Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań. 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary powykonawcze 
geodezyjne ze sporządzeniem powykonawczej mapy podstawowej, 

• prace przygotowawcze – smarowanie bitumem krawężników, krawędzi nawierzchni i 
urządzeń obcych, korytowanie pod drogi i place,  

• wbudowanie materiałów drogowych z zagęszczeniem i ubiciem, 

• transport wewnętrzny w obrębie budowy, 

• utrzymanie dróg dojazdowych w okresie eksploatacji i trwania budowy, 

• pielęgnacja wykonanej nawierzchni, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
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• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Normy: 
 

• PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia. 

• PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania. 

• PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Załączniki      
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                                                                                                                                      załącznik nr 1 (WZÓR) 

 .................................                                                                                                         

pieczęć Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 

My(Ja) niżej podpisani 1.  ....................................................................................................... 
                                                      (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko) 

2. ...................................................................................................... 
                                                       (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko) 
reprezentujący  firmę .............................................................................................................. 
                                                        (nazwa firmy i adres pocztowy) 

 
Oświadczamy, że: 

- spełniamy warunki określone  w  art. 22 ust. 1 ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.), 

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do  niej 
żadnych zastrzeżeń, zdobyliśmy też konieczne informacje do przygotowania oferty,  

zapoznając się z projektem budowlanym wykonawczym oraz dokonując wizji lokalnej na 

terenie budowy i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń,. 

- załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia projekt umowy  na  wykonanie  
przedmiotowych robót, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach umownych, w miejscu i 
terminie skazanym przez Zamawiającego. 

 
.............................................                                                   ............................................................................ 

  Data i miejsce sporządzenia                                                                                                   Podpis(-y) osób uprawnionych  

                        do reprezentowania Wykonawcy 
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                      załącznik nr 2  

 

.................................                                                                                                         

pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
OFERTA  

NA WYKONANIE  ZADANIA INWESTYCYJNEGO:  
 

„Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie” Gmina Rewal. 
po zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie powyższego zamówienia 

publicznego, opublikowanym w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr............. w dniu ..................... 
oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, egzemplarz Nr........................................  

................................................................................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy z dokładnym adresem pocztowym) 

oferuje wykonanie pełnego zakresu prac objętych zamówieniem  zgodnie  z  wymogami  opisu  przedmiotu 

zamówienia, dokumentacją techniczną i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, na następujących 

warunkach: 

1. Cena  ofertowa netto (bez VAT)..........................zł.,(słownie:.......................................................................).   

    Podatek VAT.......%, co stanowi.....................zł,(słownie...............................................................). 

    Cena  ofertowa brutto (z VAT)..........................zł.,(słownie:..........................................................................). 

Cena ta jest ryczałtową ceną uwzględniająca wszystkie składniki wynikające z obowiązujących w momencie 
składania oferty przepisów państwowych i lokalnych. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i 
pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wyłączające odpowiedzialność materialną 
Zamawiającego lub Wykonawcy ubezpieczenie budowlano-montażowe na zasadzie polisy obejmującej ryzyka 
budowy oraz odpowiedzialność cywilną (deliktową), koszty organizacji placu budowy i zaplecza budowy, 
koszty użytkowania mediów w okresie realizacji umowy, koszty dozoru mienia i koszty rozruchu 
technologicznego. Cena zawiera również ewentualne zmiany w projekcie budowlanym i projektach 
wykonawczych w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji. 

2.Niniejszym oświadczamy, że: 

   -  na wykonane przez nas roboty oraz dostarczone i  zamontowane urządzenia udzielmy Zamawiającemu 
gwarancji  jakości,  którą  będziemy  związani przez  okres...........miesięcy liczonej od daty dokonania 
odbioru obiektów wykazanych w harmonogramie i końcowego odbioru przedmiotu umowy; gwarancja 
będzie realizowana na warunkach określonych w umowie, 

- ............................................ 
....................................................................................................................................................................... 

                                       
 

3.Termin wykonania przedmiotowego zamówienia określamy  na: 

......................................................................................................................................................................... 

        liczba miesięcy (liczba i słownie) licząc od daty podpisania umowy  oraz data końcowa wykonania przedmiotu umowy 

4. Warunki i terminy płatności  .................................................................... 

5. Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości  

    10 % ceny ofertowej ( z VAT) w formie....................................................................................................... 

6. Podstawowe roboty budowlane i instalacyjne oraz montaż urządzeń wykonamy sami, a roboty specjalistyczne 
zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom: 

     a)     ................................................................................................................................................................... 
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     b)    ................................................................................................................................................................... 

     c)    .................................................................................................................................................................. 

7.  Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.  

8.  Wadium w kwocie 300.000,- zł  (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w dniu 
...................2007 r. w formie ............................................... Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie 
doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

 

.............................................                                                   ............................................................................ 

Data i miejsce sporządzenia                                                              Podpis(-y) osób uprawnionych  

           do reprezentowania Wykonawcy     
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...............................                                                                                                        Załącznik 3 (WZÓR) 

pieczęć Wykonawcy 

 
 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających termin 
składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres) robót 

budowlanych 
 

1. 

Opis wykonanych 
robót – z podaniem:  
- nazwy zadania  
 

Wartość wykonanych 
robót budowlanych za 

które był odpowiedzialny 
wykonawca   

w zł 

Data 
wykonania 

Odbiorca  
(nazwa i adres 

oraz nr tel.) 

     

     

     

     

     

 
 
miejscowość.................data...............               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

( podpis osoby/osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 (WZÓR) 
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Wzór Informacji dotyczącej przeciętnie zatrudnionych 
 
 

Oświadczam(y), że  
 
 
Stosownie do treści SIWZ punkt …………………,  w okresie ostatnich 3 lat (jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przeciętne zatrudniałem(liśmy), 
następującą ilość pracowników: 
 
 

Stan 
zatrudnienia na 

dzień           

30.04.2005 

Stan 
zatrudnienia na 

dzień           

30.04.2006 

Stan 
zatrudnienia 
na dzień           

30.04.2007 

Przeciętna liczba pracowników                                   
(suma pozycji 1+2+3 dzielona przez 3) 

1. 2. 3. 4. 

        
  
 
 
 
………………., dnia……………. 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 
podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) 
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Załącznik nr 5 (WZÓR) 

Potencjał Kadrowy 
 
 

Oświadczam(y), że  
 
Stosownie do treści SIWZ punkt …………………,  zamówienie niniejsze realizować będą 
następujące osoby: 
 

Lp Funkcja Imię i Nazwisko 
Kwalifikacje  

(specjalność zawodowa, rodzaj 
uprawnień) 

1 Kierownik Budowy   
2 Kierownik Robót Sanitarnych   
3 Kierownik Robót Sanitarnych   

4 
Kierownik Robót 
Elektrycznych 

  

 
Oświadczamy, że wyszczególnione w tabeli osoby spełniają wymagania określone w pkt ……. 
SIWZ .  
 
 
 
………………., dnia……………. 
 
 
 

……………………………… 
podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 6 (WZÓR) 
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Załącznik Nr……………. Wzór Życiorys Zawodowy 
 
 

1. Nazwisko: 

2. Imiona: 

3. Wykształcenie: 

(uzyskane stopnie naukowe i dyplomy) 

4. Obecne stanowisko: 

5. Kwalifikacje: (doświadczenie zawodowe) 

 
 
Data od – do*  
Nazwa firmy  
Stanowisko  
Opis 
doświadczenia 

 

 
 
 
 
 

Czytelny podpis wskazanej w pkt 1 osoby 
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Załącznik nr 7 (WZÓR) 

Umowa 

Zawarta w dniu......................w ......................... pomiędzy Gminą Rewal ul. Mickiewicza 19, posiadająca Nr 
identyfikacji podatkowej  . w imieniu którego działają: 

l. ........................................................................... 
2  ......................................................................... 

zwanym dalej “Zamawiającym" 
a 

............................................................................................................................. 
(nazwa, siedziba i adres) 

zarejestrowanym w ............................................... pod Nr.................................... 
posiadającym kapitał zakładowy (akcyjny) w wys. ............................................... 
posiadającym Nr identyfikacji podatkowej NIP........................................... zwanym dalej w 
treści Umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: (członkowie zarządu, właściciel, itp.) 
1. ....................................................................... 
2. ......................................................................   

§1 
Przedmiot umowy 

1. Umowa niniejsza  zostaje zawarta w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w Biuletynie Urzędu 
Zamówień Publicznych pod  nr .................... w dniu ......................    2007 r. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie, gmina Rewal” 

3. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 i 2 tej umowy zostanie wykonany zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszej umowie, w oparciu o program użytkowy  zawarty w 
SIWZ, dokumentację  budowlaną wykonawczą, zgodnie z Polskimi Normami, z 
uwzględnieniem wymaganych “atestów" i aprobat technicznych, obowiązującymi 
przepisami i sztuka budowlaną; w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz zgodnie z ofertą przetargową z dnia .............................., które stanowią 
integralne załączniki do niniejszej umowy. 

4. W zakres umowy wchodzi:………………………………... Szczegółowy harmonogram 
rzeczowo – finansowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy . 

5. Zamawiający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym terenu na którym zostanie 
zrealizowany przedmiot niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego 
odpowiedzi na zapytania mające wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 
umowy i nie będzie rościł w przyszłości żadnych pretensji z tego tytułu wobec 
Zamawiającego. 

7. Rozruch powinien być wykonany w pełnym zakresie. W wyniku rozruchu przedmiotu 
umowy osiągnięte zostaną wymagane parametry techniczne i efekt ekologiczny, w 
odniesieniu do projektów budowlanych wykonawczych. 

8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w 
umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 
następująca kolejność ważności dokumentów: 

a) umowa, 
b) SIWZ, 
c) projekty budowlane wykonawcze, 
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d) oferta z załącznikami, 
e) inne dokumenty stanowiąc część umowy, 

8. W sprawach nie uregulowanych w umowie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa 
budowlanego i właściwe przepisy wykonawcze oraz inne powszechnie obowiązujące 
przepisy  prawa.  

§2 
Obowiązki  Stron 

Zakres wzajemnych obowiązków strony określą jak następuje: 
1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1)  dostarczenie pozwolenia na budowę …………………….. oraz druków dzienników 

budów, 
2)  dostarczenie Wykonawcy bezpłatnie, w terminie przekazania placu budowy dwóch 

egzemplarzy posiadanej dokumentacji projektowej, dotyczącej modernizacji i 
przebudowy oczyszczalni ścieków, 

3)  zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego, 
4)  odbiór przedmiotu umowy lub odbiór uzgodnionych elementów robót od Wykonawcy, 

jak też spowodowanie sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu, 
5)  zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty, 
6)  Przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

zamiaru przystąpienia do robót. 
    2. Do obowiązków Wykonawcy należy: przygotowanie zaplecza budowy w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie wszelkich 
usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. W 
szczególności winien on: 

2.1.W zakresie opracowania projektu wykonawczego dla reaktora biologicznego 6.3 w 
przypadku takiej potrzeby: 
- Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień oraz pozwolenia na budowę. 

2.1.1. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji Wykonawca własnym staraniem i na 
własny koszt dokona uzupełnienia projektów wykonawczych. Przewiduje się, że 
uzupełnienia projektu budowlanego wykonawczego będą nieznaczne. Dokonanie zmian, 
które mogłyby spowodować zmiany w projekcie, Wykonawca musi uzyskać pisemną 
zgodę Zamawiającego, a także własnym sumptem uzyskać odpowiednie pozwolenia i 
zgody organów administracyjnych w przypadku takiej konieczności. 

2.2. W zakresie realizacji robót budowlanych:  
        1) przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym: 

-  wykonać i wyposażyć zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek 
natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, 

-  wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 
robót podstawowych . 

-  doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia 
cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru; 

-  oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które 
mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne 
tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które 
mogą być wymienione Jako stanowiące część placu budowy, 

-  zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy, 
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-  składować i konserwować materiały i urządzenia dostarczone na teren budowy, 
2) przestrzegać przepisów ustawy Prawo budowlane, powszechnie stosowanych przepisów 

w Urzędzie Gminy Pobierowo,  bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom 
organów państwowych, celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji 
wymaganych przepisami, 

3)  podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim w celu 
uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych 
skutków, wynikających z jego sposobu działania, 

4) opracować harmonogram rzeczowo  finansowy w postaci załącznika nr 1 , 
5) zapewnić na czas trwania robót niezbędne kierownictwo robót i utrzymywać je tak 

długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót, 
6) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zwłaszcza z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu 
społecznym: 
- taki nadzór techniczny, który jest kompletny i kompetentny do zapewnienia 
nadzoru wykonywanych robót we wszystkich branżach, w szczególności 
kwalifikowaną obsługę geodezyjną w trakcie budowy i odbioru robót, 

- wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, jacy są 
niezbędni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robót, 

7)  prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, 
wynikających z dokumentacji lub zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, 

8) ubezpieczyć plac budowy i roboty budowlane w zakresie utraty i uszkodzenia z tytułu 
wszelkich ryzyk, zgodnie z postanowieniami § 16  niniejszej umowy, 

9)  utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwać zbędne materiały, 
odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, oraz umożliwić bezkolizyjny transport 
wewnętrzny na terenie stoczni, 

10) po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowe, 
zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót czysty i nadający się do 
użytkowania w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru, 

11) udzielać Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości 
zatrudnionych robotników oraz informacji o sprzęcie, 

12) informować Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób materiałów, 
konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie, 

13) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, 

14) na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie 
taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 

15) realizować roboty w kolejności i terminach, wynikających z uzgodnionego z 
Zamawiającym harmonogramu robót, 

16) przeprowadzić wszelkie próby i rozruch urządzeń, 
17) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania, 
18)  usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, 
19) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 
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do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonać prób niszczących wykonanych 
robót (odkucia, wycinki, itp.), 

20)   zapewnić możliwość wykonywania oraz koordynować roboty własne oraz  
podwykonawców.  

21)  podjąć i przeprowadzić na swój koszt wszelkie prawem wymagane działania, 
związane z zajęciem pasa drogowego i wymaganą organizacją ruchu drogowego w 
czasie robót, 

22) zabezpieczyć wykopaliska (przedmioty wartościowe lub zabytkowe, starożytności 
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub 
znalezione na placu budowy) przed zabraniem lub zniszczeniem przez jego 
pracowników i inne osoby, oraz winien zawiadomić niezwłocznie właściwy organ 
państwowy i inspektora nadzoru o dokonanych odkryciach oraz wykonać ich 
polecenia odnośnie właściwego zabezpieczenia, 

23) chronić i zabezpieczać wykonane przez siebie roboty do czasu ich odbioru 
ostatecznego przez Zamawiającego, 

24) kontrolować jakość i terminowość realizacji umowy i informować Zamawiającego o 
zagrożeniach i wskazywać sposoby usunięcia zagrożeń dla prawidłowej realizacji 
niniejszej umowy, 

25) wykonać roboty z należytą starannością i dotrzymać dobrej jakości ich wykonania 
przy zastosowaniu właściwych materiałów i urządzeń. 

§3 
Terminy umowne wykonania robót 

1. Termin rozpoczęcia robót :...................... 
2. Terminy wykonania uzgodnionych elementów robót określono w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym (załącznik nr 1 do Umowy) . 
3.   Ostateczny termin wykonania robót ustala się na: 30 czerwca 2008 r. 
       w tym terminy wykonania poszczególnych etapów:  
3.1. wykonanie całego zakresu robót, przeprowadzenie prób powykonawczych, uruchomienie 

instalacji  ................................... 
3.2.  zakończenie prac pomiarowo - regulacyjnych i rozruchu urządzeń i instalacji  
..................................... 
3.3. opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na 

eksploatację i         likwidacja  zaplecza budowy ........................................... 
§4 

Powołanie inspektorów  
1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu, 
którego funkcję sprawuje firma  STREAMREACTOR Sp. z o.o. 

2. Inżynier kontraktu powołuje inspektorów nadzoru i powiadamia Zamawiającego oraz 
Wykonawcę. 

3. Terminy powołania oraz zakresy obowiązków inspektora nadzoru określają przepisy 
Ustawy Prawo Budowlane. 

                                                                         §5 
Powołanie kierownika budowy 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy i powiadomi Zamawiającego odrębnym pismem 
podając imię, nazwisko i sposób komunikowania się (nr telefonów). 

§6 
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Powiadomienia 
Gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, 
akceptacji, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, 
rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Powiadomienie 
uznaje się za dokonane po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upoważnione.  

§7 
Współdziałanie Stron 

l. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z 
wykonaniem czynności wymaganych Prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do 
użytku obiektu budowlanego. 

2. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót każda ze Stron, w ramach swoich 
obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, 
doznanych z tego powodu przez drugą Stronę. 

                                                                        §8  
Materiały i urządzenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane, projektami budowlanymi wykonawczymi, z materiałów własnych i 
urządzeń zakupionych we własnym zakresie. Zastosowane materiały powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi w Polskich Normach albo z aprobatami technicznymi, o ile dla danego wyrobu 
nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i projektami 
budowlanymi wykonawczymi. 

2. Wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne itp. winny być przekazane bez wezwania 
właściwemu inspektorowi nadzoru w momencie dostawy materiałów lub urządzeń na plac 
budowy. 

3. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w wymienionych 
dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych 
stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Koszt badań obciążać będzie 
Wykonawcę. 

§9  
Zatrudnianie podwykonawców  robót 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi zakres robót zleconych i objętych niniejszą umową. 
Za roboty wykonane przez Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
Wykonawca odpowiada jak za własne działania. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Umowy lub 
jakiejkolwiek jej części na rzecz osób trzecich. 

3. Jeżeli Wykonawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką cywilną, skład 
lub forma tej spółki nie mogą być w trakcie realizacji Umowy zmienione bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

§10  
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Strony ustalają  ryczałtową formę wynagrodzenia. 
Wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy  wynosi.............................. zł , 
słownie:....................................................................................................................... złotych, 
zgodnie z przedstawioną ofertą przez  Wykonawcę, stanowiącą załącznik do niniejszej 
umowy. 
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Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji zamówienia. 
2.  Wynagrodzenie brutto podane w §10 ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług, VAT w 
obowiązującej wysokości, tworząc w ten sposób cenę robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy o cenach. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego robót oraz 

stosownego zmniejszenia ogólnej kwoty ryczałtowej wynagrodzenia, w wysokości 
relatywnej do wprowadzonych zmian, na podstawie projektu budowlanego i kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy. Zmniejszenie nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości 
umownej całości robót, bez prawa do odszkodowania z tego tytułu. 

§11 
          Zasady płatności wynagrodzenia 

1. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do 
wystawienia faktury, będzie protokół odbioru robót podpisany przez kierownika budowy i 
potwierdzony przez inspektora nadzoru.   

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez  
    niego faktur w terminie....... dni od daty doręczenia (otrzymania) faktury wraz z  
    niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Dniem zapłaty faktury jest dzień obciążenia  
    rachunku Zamawiającego. 

§12 
Roboty dodatkowe i uzupełniające 

l.    W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych lub uzupełniających których wartość nie 
przekroczy 20 % wartości realizowanego zamówienia, Zamawiający udzieli Wykonawcy 
zamówienia dodatkowego z wolnej ręki, w trybie przewidzianym postanowieniami art. 67 
ust.1 pkt  5 i 6 ustawy.  

2. W przypadku wystąpienia robót koniecznych do wykonania, mieszczących się w 
przedmiocie zamówienia, a nie ujętych w projektach budowlanych wykonawczych i SIWZ, 
Wykonawca ma obowiązek je wykonać, zgodnie z art. 632 §1 K.C. 

3.  Roboty dodatkowe, uzupełniające i konieczne będą realizowane na podstawie zasad  
    określonych w niniejszej umowie i będą wycenione wg czynników cenotwórczych,  
     podanych w  kosztorysach ofertowych Wykonawcy. Procedura wykonania tych robót  
    obejmuje spisanie protokołu konieczności, opracowanie kosztorysu i oferty, zatwierdzenie  
     przez Zamawiającego i spisanie aneksu do umowy. 

§13  
Inne obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o 
konieczności wykonywania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres rzeczowy 
przedmiotu umowy, koniecznych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i 
uzyskania ich akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru, z wyprzedzeniem 3 dni, 
terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile 
Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3.  Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonywanych robót lub 
ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego. 

                                                                     §14  
Opóźnienie robót 
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l. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 
spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 
Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie, w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji 
inwestycji nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o 
przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania robót może ulec 
przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania 
się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

2. Jeżeli, w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Wykonawcy nastąpi 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający może przerwać 
wykonywanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w odniesieniu do 
części robót oraz zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  Koszt ten zostanie potrącony z umownego  wynagrodzenia Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia, wniesionego przez Wyznawcę. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień zawartych w §2. §3 i §8 niniejszej umowy, 
Zamawiający może przerwać wykonywanie prac przez Wykonawcę i odstąpić w części lub 
w całości od umowy oraz zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, a koszty te zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia umowy. 

4. W wyżej opisanych przypadkach (§ 14, ust. 1, 2 i 3), Wykonawca nie jest zwolniony z 
odpowiedzialności, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
odstąpienia od umowy w stosunku do Zamawiającego. 

5. W przypadkach przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 
określonych w niniejszym paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej 
podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na 
opróżnienie placu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które 
Zamawiający uzna za zbędne. 

§15  
Roboty zanikające 

l. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających 
oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez 
Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w 
ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 
protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne 
przepisy techniczno - budowlane. 

3. Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają również roboty konstrukcyjno -montażowe, 
jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny  
(międzyoperacyjny).    

§16  
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizowany przez niego przedmiot umowy oraz 
materiały i urządzenia mu powierzone, od chwili przejęcia terenu budowy, aż do dnia 
przekazania końcowym protokółem zdawczo - odbiorczym pogwarancyjnym 
Zamawiającemu.. 

2. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Wykonawcy lub Zamawiającego z tytułu 
strat powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych, 
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odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca powinien zawrzeć 
ubezpieczenie od  ryzyk budowlanych, obejmujące w szczególności : 

2.1.Ubezpieczenie w zakresie utraty i uszkodzenia mienia, obejmujące:  
a)  roboty objęte umową, materiały przeznaczone do wbudowania - do pełnego kosztu 

odtworzenia, 
b)  urządzenia i sprzęt Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbędne na placu budowy -do 

wartości zapewniającej zastąpienie ich na placu budowy, 
2.2. Odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.  
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4.  Ubezpieczenie winno być zawarte na okres obejmujący czas wykonywania umowy, a w 

zakresie robót objętych umową, materiałów przeznaczonych do wbudowania, również na 
okres gwarancji i  rękojmi. 

5.   Polisę ubezpieczeniową OC  na łączną kwotę nie mniejszą niż 2,00 mln zł wraz z 
ogólnymi warunkami ubezpieczeń, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do 
akceptacji najpóźniej w dniu podpisania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca winien okazać dowody opłaconych składek. 

6.  Wykonawca obowiązany jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianach w 
charakterze, zasięgu wykonywanych robót i zapewnić dostosowanie ubezpieczeń przez 
cały czas. 

7. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w umowie 
ubezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń, o 
których mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu , Zamawiający upoważniony jest do zawarcia 
i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie 
potrącenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. 

9  Wraz z polisą Wykonawca przekaże cesję płatności polisy na rzecz Zamawiającego 
obowiązującą do czasu zakończenia okresu gwarancji . 

10. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 
ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.  

                                                                           § 17  
                                                                         Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowane roboty i instalacje. 
Gwarancja jakości na  dostarczone i zamontowane urządzenia jest zgodna z warunkami 
wytwórców. 

2. Ustala się terminy gwarancji: na roboty budowlane na okres ...... miesięcy, na pozostałe 
roboty (technologia i urządzenie) na okres …… miesięcy.  Bieg terminu gwarancji 
rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru obiektu lub robót wykazanych w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym robót (załącznik 1)   

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia 
serwisu gwarancyjnego w ramach, którego usuwał będzie wszelkie stwierdzone wady w 
wykonywanym przedmiocie umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w 
siedzibie Zamawiającego w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faksem 
zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 7 dni daty od 
powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach. Gdyby w powyższym terminie z przyczyn 
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niezależnych od Wykonawcy nie można było wady usunąć, Zamawiający pisemnie 
wyznaczy Wykonawcy nowy termin w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie bądź 
niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcia wady osobie trzeciej 
na koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

 
§18  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. 
kwotę................................................zł, (słownie złotych...................................................), 

      w  formie ........................., w …………… przed podpisaniem niniejszej umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przelewem w pieniądzu będzie 
wpłacone przez Wykonawcę na ustalony z Zamawiającym oprocentowany rachunek 
bankowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany. 

4.  Pozostałe 30 % zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji. Wartość ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi lub gwarancji . 

5.  Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu, Wykonawca zobowiązany 
jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni do daty wezwania go o to przez  
Zamawiającego. 

                                                                          §19 
Kary umowne 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w  następujących przypadkach: 
a)   za zwłokę w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu każdego przedmiotu odbioru, 

określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto za dany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki. 

b)  za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi, wad i usterek - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i 
usterek. 

c)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia  umownego brutto, z wyłączeniem przyczyn podanych w § 25 umowy. 

  

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
terminie, w którym odbiór powinien być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem 
przyczyn podanych  w  § 25  umowy, w wysokości  20% wynagrodzenia umownego 
brutto. 

3 Jeżeli z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającego narażony zostanie na 
utratę pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
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Wodnej w Szczecinie, Wykonawca oprócz kar wymienionych w tych punktach, 
obowiązany będzie pokryć utratę tej pożyczki. 

4 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody oraz   utraconych  korzyści na zasadach  kodeksu cywilnego. 

5.  Przez wynagrodzenie umowne rozumie się wynagrodzenie o którym mowa w § 10 ust.1 
iniejszej umowy. 

                                                                 §20  

                                                               Rękojmia 

1. Wykonawca zgodnie postanowieniami ustawy Kodeks cywilny i ze złożoną ofertą, ponosi 
odpowiedzialność za wady wykonanego przedmiotu umowy,  na zasadzie rękojmi. 

2. Termin rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym.  
3. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z chwilą dokonania końcowego odbioru przedmiotu 

umowy. 
4. Realizacja uprawnień z rękojmi będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień umownych. 
. 

§21  
Odbiory elementów robót 

l.  Strony ustalają następujące zasady odbioru elementów robót: 
1.1) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru elementów robót,  

wpisem do dziennika budowy na  7 dni przed datą przystąpienia do odbioru, 
1.2) Przedmiotem odrębnych odbiorów będą elementy robót wymienione w załączniku 1  

do niniejszej umowy: 
 l.3) Potwierdzenie wykonania elementów odbywać się będzie w formie protokołów obioru 

technicznego elementu, 
1.4) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na 

usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

l.5) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli 
stwierdzi wady i usterki do czasu ich usunięcia. 

l.6) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji i 
rękojmi . 

§22  
Rozruch i instrukcje użytkowania 

     1. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić rozruch obiektów i instalacji 
technologicznych a po jego pozytywnym zakończeniu, opracować instrukcję użytkowania. 
Rozruch poprzedzony winien być odbiorem technicznym opisanym w  § 21 pkt 1.3. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia rozruchu, jest obowiązany doręczyć 
Zamawiającemu instrukcje użytkowania obiektu a instrukcję  eksploatacji całej inwestycji 
oraz instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń po zakończeniu odbioru 
końcowego.. 

§23  
Czynności odbioru końcowego 

1. Odbioru dokonuje Zamawiający lub przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w 
odpowiednie pełnomocnictwa. 
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2    Skład Komisji Odbioru ustala Zamawiający. 
                                                                                      §24 

Odstąpienie od umowy 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części bez zapłaty 
odszkodowania i kar umownych, w następujących przypadkach: 
l. Wykonawcy: 
  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 
wynikających  z umowy (np. płatności, bądź przekazania terenu budowy). 

2. Zamawiającemu: 
a)   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie l 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

b)  Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania 
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

c)       W przypadku braku możliwości finansowania inwestycji ze źródeł niezależnych od 
Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie 
swojej decyzji. 

§25  
Czynności przy odstąpieniu 

W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 
1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych 

robót według daty odstąpienia od umowy, 
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca 
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, 
która odstąpiła od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie możne wykorzystać do 
realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający jest 
obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je. 

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i 
konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania 
robót. 

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty oraz roboty 
zabezpieczające do czasu odstąpienia od umowy. 

6. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty 
wraz z robotami zabezpieczającymi do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca 
ponosi winę za odstąpienie od umowy Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i 
potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 
8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a 

związanych z budową uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.  
 

§26 

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 
umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
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§27  
Nieważność umowy wynikająca z ustawy prawo zamówieniach publicznych 

Nieważne z mocy Ustawy Prawo zamówień publicznych są takie zmiany w mniejszej umowie, 
które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegałyby one od treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można ich było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

§28 

                                                                     Inne postanowienia 
1.  Zamawiający zakazuje przelewu wierzytelności wynikających z  niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 
2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego . 
3.  Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla 
każdej ze Stron. 

§29 
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 
Załącznik: 1.  Harmonogram rzeczowo - finansowy  
Załącznik 2.   Zakres i warunki gwarancji. 
Załącznik 3.   SIWZ. 
Załącznik 4.  Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 
Załącznik 5.  Projekty budowlane wykonawcze. 
 
          Zamawiający     Wykonawca 
          ...................................                                                                               
................................................ 
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    Załącznik 2 do umowy  nr .......z dnia................... 

 
 

ZAKRES I WARUNKI GWARANCJI  
 
 
 
1.Zakres gwarancji dotyczy prawidłowego, bezusterkowego funkcjonowania wykonanego przez  Wykonawcę 
przedmiotu umowy, a w szczególności: 

- ......................................................... 
- ......................................................... 

      - ........................................................ 
 

2. W ramach gwarancji  Zamawiającemu przysługuje roszczenie o usunięcie wad przedmiotu umowy. 
 
3. Zamawiający zgłasza wadę Wykonawcy niezwłocznie po jej wykryciu, wyznaczając wymagany termin jej 
usunięcia. Zgłoszenie wady winno być dokonane pisemnie lub faksem................na 
adres...................................................................... tel..................., przy czym zgłaszający winien udzielić 
informacji o zewnętrznych przejawach wady. 

 
4. W ciągu 24 godz. od daty zawiadomienia. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia  wad. 
5. W przypadku konieczności zabrania części zrealizowanego przedmiotu zamówienia od Zamawiającego, celem 
usunięcia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy i w terminie uzgodnionym wcześniej z 
Zamawiającym. Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku zainstalować urządzenie  zastępcze 
gwarantujące możliwość działania tej części przedmiotu zamówienia. 

 
6. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi w terminie do usunięcia zgłoszonej wady lub przekroczy termin o 
którym mowa w pkt. .3 lub 4,  Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy 
lub do obniżenia wynagrodzenia określonego umową. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części zrealizowanego przedmiotu zamówienia na 
wolną od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające 
eksploatację zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad 
określonych w pkt. 3. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo 
została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części 
rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio. 

9. Dokonanie naprawy lub wymiany wykonawca potwierdza na piśmie. 
10.Wykonawca może dokonać usunięcia wady w zrealizowanym przedmiocie zamówienia przez osoby trzecie lub 

za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 
 
 
    Wykonawca:                                                                                               Zamawiający 
   .....................................                                  .............................................. 
 


