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I. A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia — „REMONT I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY przy ul. 

Muzealnej w m. Łambinowice”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

l/ Zamawiający 

- Gmina Łambinowice 

2/ Organ nadzoru budowlanego 

3/ Generalny wykonawca 

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego 

5/ Użytkownik 

- ZGK w Łambinowicach 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Istniejąca stacja uzdatniania wody z ujęciem wody pitnej przy ulicy Muzealnej w 

miejscowości Łambinowice pracuje w układzie 2-stopniowego pompowania wody, ze studni 

wierconej (pompa l-go stopnia) do stacji uzdatniania wody i po procesie uzdatniania 

gromadzona jest w dwóch zbiornikach wyrównawczych wody, a następnie tłoczona 

(pompami II-go stopnia) do gminnej sieci wodociągowej rozbiorczej. 

Podstawowe obiekty technologiczne istniejącej stacji uzdatniania wody stanowią: 

1) STUDNIA WIERCONA podstawowa nr 2 

2) STUDNIA WIERCONA awaryjna nr 2a 

3) BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY 

z procesem napowietrzania wody, odżelazianiem i odmanganianiem, 

instalacją dezynfekcji wody, zestawem hydroforowym 

4) ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE /szt.2/ wody uzdatnionej 

o pojemności V1-170m3 i V2=200m3 

5) ODSTOJNIKI POPŁUCZYN /szt.6/ o pojemności V=50m3. 

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest remont i modernizacja 

stacji uzdatniania wody poprzez wymianę istniejących wyeksploatowanych instalacji i 

urządzeń na nowe oraz montaż dodatkowego zbiornika wyrównawczego na wodę 

uzdatnioną. 

Zakres robót technologicznych instalacyjnych w ramach remontu i modernizacji stacji 

uzdatniania wody będzie obejmował: 

− wymiana zasuw, manometrów i wodomierzy oraz włazów w komorach studni 

wierconych, 

− wymiana pomp głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem, 
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− wymiana zestawu aeracji /aeratorów/ oraz filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy na 

instalacje nowe, 

− kompletna wymiana orurowania stacji, montaż armatury do pomiaru ciśnienia i 

poboru próbek wody na filtrach i zestawie hydroforowym, montaż armatury do 

poboru próbek wody na rurociągach ze studni, 

− montaż nowego zestawu hydroforowego, 

− montaż nowej instalacji na podchloryn sodu, 

− montaż dmuchawy oraz nowej pompy do płukania filtrów, 

− montaż osuszacza powietrza w hali filtrów budynku SUW, 

− montaż nowego zbiornika wyrównawczego o pojemności V=150 m3 wraz z budową 

płyty fundamentowej, 

− automatyczne sterowanie ciągiem technologicznym uzdatniania wody i zestawem 

tłoczącym wodę do sieci wodociągowej (automatyzacja pracy SUW) 

− system wizualizacji i nadzoru urządzeń SUW, 

− montaż sond hydrostatycznych i pływakowych w zbiornikach wyrównawczych wody 

uzdatnionej, wymiana ocieplenia i blachy zewnętrznej zbiorników wyrównawczych, 

− wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni głównej, 

− zapewnienie ciągłości dostawy wody do sieci wodociągowej w okresie remontu i 

modernizacji stacji. 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów: 

− Projekt Zagospodarowania Działki 

− Projekt Achitektoniczno-Budowlany 

− Projekt Techniczny 

− Projekt Wykonawczy 

− Kosztorys inwestorski 

− Przedmiar robót 

1.4.2. Jednostka projektująca 

        FOX THERM Biuro Projektowe mgr inż. Andrzej Lis 

        48-303 Nysa, ul. Sudecka 7A/15 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

 Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty 

ściśle według dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
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ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie 

realizacji robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne 

rysunki i przedłoży je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 

Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

− Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

− Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

− Inspektor nadzoru inwestorskiego - uprawniona osoba fizyczna sprawująca nadzór 

na budowie w imieniu Zamawiającego 

− Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

− Zamierzenie budowlane – remont i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z 

budową zbiornika wyrównawczego na wodę uzdatnioną, 

− Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru. 
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− Wymiar nominalny DN - liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie 

zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w odpowiedniej 

jednostce odniesienia 

− Średnica nominalna dn - wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru 

nominalnego. 

− Ciśnienie nominalne PN - liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i 

wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach 

rurowych temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 207˚C 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 

elementu. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z 

ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz 

sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i 

odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych 

robót. 

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, jak również 

instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
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dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a 

w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z 

wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób mogą stanowić podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest również upoważniony do 

przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów 

mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

− Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

− Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą, 

− lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

szczegółowe specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
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dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 

warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną 

legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, 

gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one wbudowane. 

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 

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

niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

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

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
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gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

− ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 

− jakość zastosowanych materiałowi wykonywanych robót, 

− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę do 

geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
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będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także obowiązujących w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.2. Teren budowy 

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działek objętych 

inwestycją. 

6.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy: 

− dokumentację projektową określoną w pkt. 1,4. 

− dziennik budowy 

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. Tablice informacyjne 

będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających płac budowy (dozór) uczestnicy 

procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach 

umowy. 

6.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót istniejących instalacji i urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia 

instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót Wykonawca natychmiast 

poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu istniejących 

instalacji i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszystkie szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

6.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 

przepisów prawnych w zakresie ochrony Środowiska naturalnego na placu budowy oraz 

poza jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

6.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla 

ochronny życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy. 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 zabezpieczenia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

jego pracowników. 

6.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi 

przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

6.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na Świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

6.2.10. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

6.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy I wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6.3. Projekt organizacji robót 

6.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

1. projekt organizacji robót, 

2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. program zapewnienia jakości. 

6.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt organizacji robót ma 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 

organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie, 

− wykaż zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót. 
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6.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wypływające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami 

umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnić pracownikom takie warunki 

pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spełniały odpowiednie wymagania 

sanitarne. 

6.3.5. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

− okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia 

Inspektora nadzoru, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót 

zamiennych, 

− 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 przeprowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na 

bieżąco przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania 

poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 

obmiaru. 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
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stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

− umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

− instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na 

budowie, 

− protokoły odbioru robót, 

− opinie ekspertów i konsultantów, 

− korespondencja dotycząca budowy. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

− rysunków roboczych, 

− aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 

− dokumentacji powykonawczej, 

− instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było 

stwierdzić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, 

przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na 

kwotę kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.5.2. Rysunki robocze 

Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził i 

zatwierdził rysunki oraz zakres robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w 

uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 
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6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania zgodnie z wymaganiami 

umowy. Harmonogram w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 

obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

6.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie 

zmiany należy nanosić na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do 

przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków powykonawczych należy 

przekazać Inwestorowi. 

7. 7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

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

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

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania odnośnie zakresu badań i ich częstotliwości są określane w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych, 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych ma podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 
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9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.3. Odbiór ostateczny robót 

9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 9.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i szczegółowych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

9.3.2. Dokumenty de odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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− dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

− ustalenia techniczne, 

− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem 

zapewnienia jakości, 

− DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. 

9.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na 

poszczególne elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Fakturowanie częściowe wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora 

nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc. 

10. Przepisy prawne 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 
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prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

powyższych przepisów w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2021, poz. 2351); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 6 września 2021r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, (Dz.U. 2021, 

poz. 1686) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2021r. poz. 2233, 2368 z 

2022r. poz. 88, 258) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2091r., poz. 1065). 
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (55T) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją pn: „Remont i modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego przy ul, Muzealnej w m. 
Łambinowice”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSE 

Zakres robót technologicznych instalacyjnych w ramach remontu i modernizacji stacji 
uzdatniania wody będzie obejmował: 

− wymiana zasuw, manometrów i wodomierzy oraz włazów w komorach studni 
wierconych, 

− wymiana pomp głębinowych wraz kompletnym wyposażeniem, 

− wymiana zestawu aeracji /aeratorów/ oraz filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy na 
instalacje NOWE, 

− kompletna wymiana orurowania stacji, montaż armatury do pomiaru ciśnienia i 
poboru próbek wody na filtrach i zestawie hydroforowym, montaż armatury do 
poboru próbek wody na rurociągach ze studni, 

− montaż nowego zestawu hydroforowego, 

− montaż nowej instalacji na podchloryn sodu, 

− montaż dmuchawy oraz nowej pompy do płukania filtrów, 

− montaż osuszacza powietrza w hali filtrów budynku SUW, 

− montaż nowego zbiornika wyrównawczego o pojemności V=150 m3 wraz z budową 

płyty fundamentowej, 

− automatyczne sterowanie ciągiem technologicznym uzdatniania wody i zestawem 
tłoczącym wodę do sieci wodociągowej (automatyzacja pracy SUW) 

− system wizualizacji i nadzoru urządzeń SUW, 

− montaż sond hydrostatycznych i pływakowych w zbiornikach wyrównawczych wody 
uzdatnionej, wymiana ocieplenia i blachy zewnętrznej zbiorników wyrównawczych, 

− zapewnienie ciągłości dostawy wody do sieci wodociągowej w okresie remontu i 
modernizacji stacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Pompa głębinowa — urządzenie do tłoczenia wody surowej ze studni głębinowej do 
budynku stacji. 
Stacja uzdatniania wody (SUW) - zespół urządzeń współpracujących ze sobą i znajdujących 
się w jednym budynku służącym do uzdatniania wody. 
Zestaw aeracji — zbiornik stalowy wyposażony w przynależną armaturę oraz orurowanie 
służący do natlenienia związków żelaza zawartych w uzdatnianej wodzie. 
Zestaw filtracji — zbiornik lub zbiorniki wypełnione odpowiednim złożem filtracyjnym (w 
zależności od składu wody surowej) służący do filtrowania napowietrzonej wody. Dla 
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rozdzielenia poszczególnych trybów pracy stacji, zestaw wyposażony jest w odpowiedni 
układ rurociągów wyposażony w układ zaworów. 

Zestaw hydroforowy pomp II-go stopnia — urządzenie współpracując ze zbiornikiem 
retencyjnym zapewnia dostawę wody do sieci wodociągowej o odpowiednim ciśnieniu i 
wydajności. Przy zestawie zabudowana jest pompa płuczna, służąca do płukania zestawów 
filtracyjnych wodą. 
Zestaw dmuchawy — urządzenie, biorące czynny udział w procesie regeneracji zestawów 
filtracyjnych, służące do płukani zestawów filtracyjnych powietrzem. 
Rozdzielnia technologiczna — urządzenie nadzorujące automatyczną pracę stacji, 
wyposażone w sterownik mikroprocesorowy. 
Rozdzielnia pneumatyczna — realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i SST. 

2.2. Ujęcie wody — studnie 2 i 2a 

Zakres robót przewiduje wymianę pomp głębinowych oraz wyposażenia rurociągu 
tłocznego w komorach /obudowach/ studni wierconych nr 2 i nr 2a: 

1) wymianę istniejących wodomierzy studziennych na wodomierze nowe typu MK 
NKOP-01 PNI16 PoWoGaz (lub równorzędny) z nadajnikiem impulsów (1 impuls/ 1 
m3) o parametrach wodomierzy istniejących, 

2) wymiana pomp głębinowych wraz kompletnym wyposażeniem, 

3) wymianę istniejącej armatury — zasuw i manometrów o parametrach armatury 
istniejącej. 

2.3. Zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej 

Istniejące ujęcie wody wyposażone jest w dwa zbiorniki wyrównawcze wody 
uzdatnionej o pojemności V1=170m3 i V2=200m3. 

Zakres robót obejmuje montaż, wyposażenia w zakresie pomiaru poziomu wody oraz 
sterowania pracą zbiorników wyrównawczych, pomp głębinowych, zestawu hydroforowego, 
z włączeniem w zakres sterowania pracą SUW. 

Projektowany pomiar poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych wody 
uzdatnionej realizowany będzie w sposób ciągły za pomocą sond hydrostatycznych i sond 
pływakowych, dostawa i montaż sond w zakresie instalacji SUW. 

Montaż nowego pomiaru poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym przeznaczony 
jest do kontroli, sygnalizacji i regulacji poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych oraz 
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sterowania pracą pomp głębinowych oraz zestawu hydroforowego obejmujących 
sygnalizację i kontrolowanie poziomów odniesienia (napełnienia) zbiorników. 

W zakresie prac zbiornikach wyrównawczy wchodzi wymiana termoizolacji 
zbiorników polegających na: 

− Demontaż istniejącej obudowy z blachy. 

− Demontaż istniejącej izolacji termicznej wraz z drewnianą podkonstrukcją. 

− Podkonstrukcję drewnianą usuwać systematycznie z jednoczesną wymianą na nową. 
Nowe łaty drewniane zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkami nie 
powodującymi korozje elementów stalowych. 

− Wykonanie ew. napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych stalowej konstrukcji 
zbiornika. 

− Montaż nowych łat drewnianych o wysokości dostosowanej do projektowanej 
grubości ocieplenia. 

− Montaż nowej izolacji z wełny mineralnej o grubości 100mm wełnę stabilizować za 
drutów w otulinie PCV w sposób analogiczny do pierwotnego rozwiązania. 

− Montaż nowej obudowy z blachy trapezowej z powłoką alucynkową zgodnie z 
pierwotnym rozwiązaniem technologicznym. 

− Malowanie barierek I drabin farbą chlorokauczukową chemoodporną. 

− Wykonanie opaski betonowej szer. 50cm wokół zbiorników. 

2.4. Zestaw aeracji. 

Aerator DN 1400 wg dokumentacji Instalcompact lub równoważnej, z specjalną 
blachą ochronną umożliwiającą prawidłowe odpowietrzanie. (Ciśnienie dopuszczalne 
PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50˚; wykonanie stal czarna, malowany 
wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH a zewnątrz farbą poliuretanową); 

− ruszt napowietrzający ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301, 
powierzchnia otworów powinna wynosić 0,02 — 0,018% powierzchni aeratora, co 
zapewni efektywne drobno pęcherzykowe napowietrzanie na całej powierzchni, 

− wysokość płaszcza 1600mm. Całkowita wysokość aeratora z odpowietrznikiem około 
350 mm, 

− złoże z pierścieni wypełniających, 

− przepustnice Sylax korpus GG25, dysk ze stali nierdzewnej z dźwignią ręczną, 

− orurowanie ze stali nierdzewnej OH18NY9, 

− odpowietrznik G 1 ” ze stali nierdzewnej OH18N9, 

− manometr, 

− zawór bezpieczeństwa, 

− zawór czerpalny do poboru próbek, 

− konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej OH18N9, 

− kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej OH18N9, 

− zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr, kraniki do poboru próbek wody, 

− wąż RANGO z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej. 

Zestaw aeracji z atestem na kompletne urządzenie. Orurowanie zestawu wykonane 
ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami 
ze stali nierdzewnej. 
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2.5. Sprężarki. 

Zastosowany w układzie technologicznym agregat sprężarkowy przeznaczony jest do 
wytwarzania sprężonego powietrza dla celów napowietrzania wody surowej w aeratorze 
oraz na potrzeby sterowania przepustnicami odcinającymi z napędem pneumatycznym. 

Zasilanie sprężarki należy wyprowadzić 2 rozdzielnicy „RT” kablem wg listy kablowej. 
Podłączenie kabla zasilającego należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w 
dokumentacji techniczno-ruchowej sprężarki. W pobliżu sprężarki należy zamontować 
łącznik krzywkowy ozn. WBS w obudowie szczelnej Wyłącznik VVBS będzie pełnił rolę 
wyłącznika odcinającego napięcie zasilania sprężarki, w przypadku przeglądu sprężarki lub 
jej naprawy. 

Sprężarka zaprojektowana w układzie posiada własny regulator (presostat), który 
utrzymuje ciśnienie w instalacji między nastawionymi wartościami. Regulator samoczynnie 
bez udziału sterownika PLC załącza i wyłącza Sprężarkę utrzymując nastawioną wartość 
ciśnienia powietrza w zbiorniku. W instalacji sprężonego powietrza (Rozdzielnia 
Pneumatyczna) kontrolowany będzie poziom ciśnienia za pośrednictwem przetwornika 
ciśnienia o zakresie pomiarowym 0-10bar. 

Spadek ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza poniżej wartości nastawionej 
będzie sygnalizowany wyświetleniem komunikatu na panelu operatorskim, na wizualizacji 
oraz zatrzymaniem SUW. Zadziałanie przekaźnika nadprądowego sprężarki w rozdzielnicy 
ozn. „RT” i jednoczesny spadek ciśnienia sprężonego powietrza spowoduje wyświetlenie 
komunikatu o awarii na panelu operatorskim. Przewidziano zastawanie sprężarki 
podstawowej i rezerwowej. Zaprojektowano sprężarkę tłokową bezolejową z funkcją 
automatycznego restartu po zaniku napięcia. Zaprojektowano sprężarkę rezerwową i 
podstawową. Zbiornik sprężarki 250l. 

Konstrukcja 

− kompletna sprężarka zamontowana na stojącym zbiorniku 

− wewnętrzne pokrycie zbiornika 

− tłumiki drgań pomiędzy zbiornikiem a sprężarką 

− automatyczna regulacja włącznikiem ciśnieniowym 

− odpowietrzanie sprężarki po wyłączeniu poprzez włącznik ciśnieniowy 

− rozruch bezpośredni silnika 

Agregat Sprężarkowy 

− chłodzony powietrzem jedno-stopniowy, 2-cylindrowy, bezolejowy 

− korbowody i wał korbowy z długo smarownymi łożyskami teflonowymi 

− wszystkie ruchome elementy wyważane 

− filtr ssania z tłumikiem 

− krótki skok i niska prędkość tłoka 

− bezpośrednie sprzęgnięcie silnika i bloku sprężarki 

− silnik z wentylatorem chłodzącym silnik i blok sprężarki 

Wyposażenie 

− zawór zwrotny, manometr, zawór bezpieczeństwa, 

− nastawny włącznik ciśnieniowy z włącznikiem zasilania i odciążeniem rozruchu 

− zawór spustu kondensatu 
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Parametry sprężarki: 

− Q1= 15 m3/h 

− p = 0,8MPa 

− P= 2,4 kW 

2.6. Rozdzielnia pneumatyczna z układem automatycznej regulacji przygotowywanego 

powietrza. 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz 
do zasilania siłowników pneumatycznych. Zadaniem części układu odpowiedzialnej za 
przygotowanie powietrza dla siłowników pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego 
ciśnienia oraz czystości powietrza, zadaniem części układu odpowiedzialnej za 
przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia 
powietrza, ilości podawanego powietrza (wraz z jego automatyczną regulacją) oraz czystości. 

Rozdzielnia pneumatyczna jest sprzężona z układem sterowania pracą SUW 
znajdującym się w rozdzielni technologicznej, dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest 
zdalne sterowanie ilością podawanego powietrza na aeratory lub (mieszacz/e wodno-
powietrzne) oraz monitoring ilości powietrza dostarczanego do układu napowietrzania i 
monitoring ciśnienia zasilającego napędy pneumatyczne. Sterowanie ilością podawanego na 
aeratory powietrza odbywa się w oparciu o informacje przesyłane z przepływomierza 
umieszczonego na rurociągu wody surowej (przed aeratorami) oraz na podstawie zadanej w 
sterowniku procentowej wartości ilości litrów powietrza/m” wody. Rozwiązanie takie 
gwarantuje zapewnienie poprawnych parametrów napowietrzania niezbędnych dla 
procesów uzdatniania oraz zmniejsza zużycie sprzętu (sprężarek) oraz energii elektrycznej 
niezbędnej do ich zasilenia. 

W skład rozdzielni pneumatycznej wchodzą następujące elementy: 

− Zawór odcinająco — napowietrzający 

− Filtro - reduktor 

− Filtr powietrza 

− Przetwornik ciśnienia 

− Regulator ciśnienia 

− Filtr mgły olejowej 

− Zawór elektromagnetyczny 

− Rotametr 

− Układ pomiaru ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW 

− Automatyczny układ regulacji ilości przepływającego powietrza sprzężony ze 
sterownikiem SUW 

− Zawór zwrotny 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie. 
Rozprowadzenie powietrza do zasilania siłowników za pomocą wężyków poliamidowych fi 8. 
Rozdzielnia pneumatyczna posiada atest PZH. 

Opis komponentów rozdzielni pneumatycznej: 

− Zawór odcinająco-napowietrzający - umożliwia doprowadzenie sprężonego 
powietrza do zespołu przygotowania powietrza, oraz odcięcie zasilania z 
równoczesnym odpowietrzeniem układu. (otwarcie poprzez obrót z dopchnięciem 
pokrętła) 
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− Filtro - reduktor z automatycznym spustem kondensatu - łączy funkcje filtra 
powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując 
manometr, ustawia się żądane ciśnienie sprężonego powietrza podawanego ze 
sprężarki do instalacji zasilającej siłowniki - wymagana wartość 6 bar. 

− przetwornik ciśnienia - kontrola prawidłowości ciśnienia w instalacji sprężonego 
powietrza zasilającej siłowniki przepustnic. Sygnał binarny z przekaźnika 
przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek ciśnienia 
poniżej ustalonej w sterowniku wartości (około 5,5 bara) powoduje wyłączenie SUW 

• elektrozawór — otwiera w trybie automatycznym przepływ powietrza do 
napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie uruchomienia 
uzdatniania i napełniania zbiornika retencyjnego. Zawór jest sterowany z 
rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy pracuje 
pompa głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest 
na aerator. W przypadku, gdy pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien 
automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. 
przy braku zasilania elektrycznego jest zamknięty. Istnieje możliwość 
niezależnego, ręcznego otwarcia zaworu za pomocą pokrętła na drzwiach 
rozdzielni technologicznej SUW. Należy pamiętać, że podczas pracy SUW w 
trybie automatycznym pokrętło to powinno znajdować się w pozycji „auto” 

• regulator ciśnienia — umożliwia ustawienie właściwego ciśnienia a przez to 
strumienia powietrza do napowietrzania. Przez obrót ż dopchnięciem 
pokrętła obserwując manometr, i wskazania pływaka rotametru, ustawić 
należy żądany przepływ 

Wymagane ciśnienie powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora 
podczas aeracji to p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa. 

− Filtr mgły olejowej — usuwa wodę, olej i cząstki stałe z powietrza do napowietrzania 
wody surowej. 

− Rotametr — umożliwia ustawienie i kontrolę strumienia powietrza do 
napowietrzania podczas procesu uzdatniania wody surowej. Rotametr jest 
przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia przepływu 
cieczy i gazów. Powietrze przepływając od dołu do góry kanału pomiarowego 
rotametru, podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest 
proporcjonalna do natężenia przepływu, które jest odczytywane na skali na rurze 
pomiarowej, a jego wartość wyznacza pływak 

− Układ pomiaru ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW. 

− Automatyczny układ regulacji ilości przepływającego powietrza sprzężony ze 
sterownikiem SUW wykorzystujący proporcjonalny regulator przepływu z napędem 
elektrycznym. 

− Zawór zwrotny — uniemożliwia przedostanie się drobin wody z instalacji 

2.7. Filtry odżelazienie i odmanganianie 

Projektuje się dwa stopnie filtracji. Po trzy filtry DN 1800 na każdy stopień 

Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

− filtr DN 1800, (Ciśnienie dopuszczalne PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna 
T5=50"; wykonanie stał czarna, malowany wewnątrz żywicą poliestrową z atestem 
PŻH a zewnątrz farbą poliuretanową) 
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− płaszcz filtra 1600 mm. Całkowita wysokość filtra z odpowietrznikiem 3500mm 

− złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne wg specyfikacji: 

Granulacja złoża filtracyjnego dla | stopnia filtracji (licząc od dołu): 
Złoże kwarcowe — żwirki filtracyjne i złoże katalityczne 

• złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm − objętość dennicy filtra 

• złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm - 10 cm − warstwa podkładowa 

• złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm - 10 cm − warstwa podkładowa 

• złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm - 130 cm − właściwa warstwa filtracyjna 

Granulacja złoża filtracyjnego dla ll stopnia filtracji (licząc od dołu): 
Złoże kwarcowe — Żwirki filtracyjne i złoże katalityczne 

• złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm − objętość dennicy filtra 

• złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm - 10 cm − warstwa podkładowa 

• złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm - 10 cm − warstwa podkładowa 

• złoże katalityczne Mangolic 83 o gran. 1-2,5 mm - 40cm − warstwa katalityczna 

• złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 130 cm − właściwa warstwa filtracyjna 

− wymagania odnośnie złoża katalitycznego: 

• zawartość tlenków manganu nie mniejsza niż 82% 

• współczynnik nierównomierności uziarnienia na poziomie 1,2-1,4 

• złoże braunsztynowe - naturalna ruda manganowa 

• ciężar nasypowy   około 2 T/m3 

• zawartość SIO2   max 3,5% 

• zawartość Fe   max 2,7% 

• zawartość P   max 0,14% 

• zawartość Al2O3   max 5% 

• zawarłość Pb   max 0,008% 

• zawartość H2O   max 4% 

− wymagania odnośnie żwirków filtracyjnych: 

• Jamistość - max 35% (sposób badania PN-/6-06714/10) 

• Krzemionka SIO2 = 90 - 96% (sposób badania BN-86/6710-03/24) 

• Zawartość pyłów mineralnych - max 0,5% (sposób badania PN-91/B-06714/15) 

• Zawartość grudek gliny - niedopuszczalna (sposób badania PN-EN932-3) 

• Łączna zawartość CaO i MgO - max 1% (sposób badania BN-86/6710-03/29) (sposób 
badania BN-86/67 10-03/30) 

• Zawartość związków siarki - max 0,02 % (Sposób badania PN-90/B-067 14/51) 

• Zawartość żelaza czynnego - max 0,03 % (Sposób badania PN-90/B-0867 14/51) 

• Zawartość zanieczyszczeń organicznych - max 0,5% (Sposób badania PN-88/B- 04481) 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych - niedopuszczalna (Sposób badania PN-76/B- 
06714/12) 

− przepustnice Sylax korpus GG25, dysk ze stali nierdzewnej z napędami 
pneumatycznymi SOCLA (DN 65 x 4 szt.; DN 150 x 2 szt.), słownik pneumatyczny 
SOCLA dwustronnego działania, zawór elektromagnetyczny typ 5/2 24VDC; dwa 
zawory tłumiące lub o podobnych parametrach. 

− drenaż rurowy ze stali nierdzewnej OH18N9, 
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− laterale ze stali nierdzewnej OH18N9; z szczelinami filtracyjnymi o szerokości 0,45 
mm, 

− głowica filtracyjna dla zamocowania drenażu ze stali nierdzewnej 0H18N9, 

− odpowietrznik G 3/4" ze stali nierdzewnej OH18N9, Przewód elastyczny 
odprowadzony do skrzyni pomiarowej 

− orurowanie ze stali nierdzewnej OH18N8, 

− zawór czerpalny do poboru próbek 

− manometry na wyjściu i wejściu do filtra 

− konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej OH18N9, 

− kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 0H18N9 

− powietrze do zasilania siłowników pneumatycznych rozprowadzone za pomocą 
wężyków poliamidowych fi 8 

− odprowadzenie powietrza z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej za pomocą węży 
tworzywowych  fi 19 

Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie ż PN-EN 
10088-1, Zestawy filtracyjne posiadają atest PZH na kompletne urządzenie. 

2.8. Regeneracja filtra 

2.8.1. Dmuchawa 

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: 

− Dmuchawy boczno kanałowej, typ KO6 TD lub równoważna 

− Zaworu bezpieczeństwa 

− Łącznika amortyzacyjnego ZKB, 

− Zaworu zwrotnego typ. 402, 

− Przepustnicy odcinającej 

− Zestaw dmuchawy posiada atest PZH na kompletne urządzenie. 

− Orurowania — rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

− Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

− Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301. 

− zestaw dmuchawy posiada atest PZH na kompletne urządzenie 

Parametry dmuchawy: 

− P= 7,5kW 

− H=4,5m 

− Q= 184 m3/h 

2.8.2. Zestaw pompy płucznej 

Zestaw pompy płucznej składa się ż następujących elementów: 

− TP 125-130/4/5,5kW lub równoważna 

− Kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej 

− Kolektora tłocznego ze stali kwasoodpornej 

− Armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu 

− Kołnierze luźne i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

− Zestaw pompy płucznej posiada atest PZH na kompletne urządzenie. 
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Parametry pompy: 

− Qpł. = 119 m3/h 

− Hpł. = 10-12 mH2O 

− P= 5,5 kW 

UWAGA: 
Zestaw pompy płucznej zamontowany będzie na wspólnej ramie z zestawem hydroforowym 
Armatura pomiarowa i odcinająca 

2.8.3. Przepływomierze 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania 
procesem uzdatniania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne SIEMENS lub 
równoważne z przetwornikiem: 

Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi. 

− woda surowa: przepływomierz DN 80 

− woda uzdatniona na sieć: przepływomierz DN 125 

− woda płuczna: przepływomierz DN 125 

− woda po filtrach: przepływomierz DN 80 
 

Dane techniczne przepływomierzy 
Czujnik przepływu 

− owiercenie kołnierzy wg. en 1092-1, pn 16 

− zakres prędkości: 0,1 do 10 m/s 

− zakres przepływów: do 250 m3/h 

− kołnierze i korpus -stal węglowa st 37.2 malowane dwuskładnikową farbą 
epoksydową 

− wykładzina: nbr 

− materiał elektrod pomiar. t uziemiających: hastelloy c276 

− temperatura otoczenia: -40...+/0°C 

− temperatura medium: -10...+/0°C 

− wersja kompakt 

− obudowa spawana, stopień ochrony:ip67 (ip68 z zestawem uszczelniającym) 

− przyłącze elektryczne: dławik kablowy m20x1,5 

− atest PZH. 

2.8.4. Przetwornik pomiarowy 

− obudowa: poliamid, IP 67 

− dokładność: 0,2% aktualnego przepływu ±1 mm/s 

− sposób montażu: kompaktowy lub rozłączny 

− wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny 

− funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy, 
komunikaty o błędach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem 

− wyjście prądowe: 0/4-20 ma 

− wyjście impulsowe/częstotliwość: 0-10 khz 

− wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny 

− wejście binarne: 11-30 v dc 
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− komunikacja cyfrowa: Modbus Rtu – lub równoważny; 

− temperatura pracy: -20 do +60°C 

− napięcie zasilania: 230v 

− oprogramowanie: j.polski 

2.8.5. Przetworniki ciśnienia 

W celu kontroli ciśnienia na układzie technologicznym zaprojektowano przetworniki 
ciśnienia np. MBS 1900 lub  

− na rurociągu wody surowej 

− na tłoczeniu pompy płucznej 

− na tłoczeniu dmuchawy 

− na tłoczeniu zestawu pomp sieciowych 

− w rozdzielni pneumatycznej 

2.8.6. Przepustnice odcinające, zawory zwrotne, łączniki amortyzacyjne 

Na rurociągach układu technologicznego zaprojektowano następującą armaturę 
odcinającą: 

− Przepustnice odcinające z dźwignią ręczną 
Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX  z napędem ręcznym dźwigniowym; dysk: 
AISI316; wykładzina: EPDM; korpus: GG25 epoksyd.; Pnom 1,6 MPa, tmax=120°C lub 
równoważny: 

• Doskonałe przenoszenie momentu obrotowego na element zamykający 
dzięki specjalnemu połączeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy). 

• Pierścień zabezpieczający, ułatwiający ewentualną wymianę poszczególnych 
elementów wewnętrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji 

• Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia 

• Jednoczęściowy trzpień połączony wpustem wieloklinowym z dyskiem 
pozwala na jego samocentrowanie 

• Wymienna wykładzina EPDM i dysk A!SI316 

• Korpus z żeliwa szarego GG25 

• Korpus pokryty warstwą epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017 

• Łożyskowanie wałka — łożyska ślizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej 
powleczona PTFE 

• Uszczelnienie wałka — o-ringi z gumy Nitryl/FKM 

− zawory zwrotne typ 402 – lub równoważne: 

• Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany 
sprężyną 

• Praca w dowolnym położeniu, Małe straty ciśnienia, cicha praca, zwarta 
budowa 

• Zawór nie generujący uderzeń hydraulicznych 

• Temp. Pracy -10... +100°C 

• Korpus: żeliwo szare epoksydowane 

• Doskonała szczelność dzięki płaskiej uszczelce (EPDM) 

• Zawieradło (grzyb zaworu) DN80-400 żeliwo szare epoksydowane 

• Trzpień zaworu — brąz 
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− łączniki amortyzacyjne 

• Mieszek wykonany z gumy syntetycznej, 

• wzmocnienie — oplot nylonowy, 

• stalowe pierścienie wzmacniające, 

• kołnierze ze stali nierdzewnej 

2.9. Pompownia główna — zestaw hydroforowy pomp II stopnia 

Zestaw hydroforowy wykonany jest jako kompletne, w pełni zautomatyzowane 
urządzenie, wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej, wszystkie 
spoiny wykonane zostały w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 
użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) 
kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, wykonane że stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, w celu zmniejszenia oporów przepływu 
odgałęzienia kolektorów wykonane metodą kształtowania szyjek, zastosowano zawory 
zwrotne. Armatura odcinająca- zawory kułowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 
przepustnice, 

Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-
1, należy zamontować zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 odpowiedniej ilości 
stosownie do wydajności układu hydroforowego, kolektor tłoczny wykonany ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, powinien być zamontowany powyżej kolektora 
ssawnego, konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, w celu ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę, zestaw 
hydroforowy zamontowany jest na podkładkach wibroizolacyjnych. 

Elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonane są ze stali 
kwasoodpornej: 

− wirniki/kierownice (1.4301); 

− ściągi(1.4301); 

− płaszcz zewnętrzny(1.4301); 

− głowica i podstawa pompy(1.4301); 

− wał (1.4057), 

Zestaw hydroforowy posiada atest PZH nr HK/VV/0134/01/2006. Urządzenie jest zgodne z 
Dyrektywą Europejską - dyrektywą maszynową 2006/42/WE a rozdzielnia sterująca zgodna 
z dyrektywami: 

− 2006/95/WE — wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w określonym 
zakresie napięć; 

− 2004/108/WE — kompatybilność elektromagnetyczna. 

2.9.1. Pompy 

− Typ pomp: ICL 25 — wielostopniowe, pionowe pompy lub równoważne 

− Wał, wirniki, ściągi, płaszcz, głowica, elementy pompy stykające się z wodą są 
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 

− Uszczelnienie wału mechaniczne: oring EPDM; 

− llość pomp: 5 szt- 4 szt. pomp głównych; 

− Moc znamionowa silnika:    5,5 kW; 

− Całkowita moc znamionowa silników:   27,5kW (5 * 5,5kW); 

− Napięcie zasilania silników:    3—400 V /50 Hz; 
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− Prąd znamionowy silnika:    12A; 

− Znamionowa liczba obrotów:    2950 [t/min]. 

2.9.2. Mechanika i zastosowana armatura 

− Armatura na ssaniu pomp DN 65:przepustnica międzykołnierzowa Sylax, PN10 lub 
równoważne: 

• Armatura na tłoczeniu pomp DN 65: przepustnica międzykołnierzowa Sylax, PN10, 
lub równoważne 

• Zawory zwrotne DN 65: kołnierzowy Socia typ 402, PN10, lub równoważne; 

• Kolektor ssawny średnicy zewn. 219,1mm: DN 200, ze stali kwasoodpornej 1.4301, 
PN10; 

• Kolektor tłoczny średnicy zewn. 168,3mm: DN 150, ze stali kwasoodpornej 1.4301, 
PN10; 

• Zbiornik przeponowy:     2szt, PN10; 2x 25 dm3; 

• Rama wsporcza z konstrukcją nośną:   ze stali kwasoodpornej 1.4301; 

• Orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4301:  Odgałęzienia kolektorów należy 
wykonać metodą kształtowania szyjek i gięcia rur. Zakończenia rur należy wykonać 
metodą wyoblania. Kołnierze należy osadzać na rurociągach zakończonych 
wyobleniem jako „luźne”. 

− Klasa spoin: D zgodnie z PN-EN ISO 5817: 

• Technologia wykonania spoin: metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do 
spawania orbitalnego w osłonie argonu; 

• Przyłącza: kołnierze luźne PN 10; 

• Manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia: 2 szt, na kolektorach pomp; 

• Wibroizolatory z możliwością poziomowania: 4 szt, w narożnikach ramy wsporczej 
pomp. 

2.9.3. Sterowanie zestawu hydroforowego: 

− Szafa sterownicza IP 54 na zestawie: obudowa stalowa, malowana proszkowo 

− Sterownik mikroprocesorowy: Siemens z panelem operatorskim - kolorowy panel 
dotykowy (LCD przekątna min. 4,3”) do zmiany nastaw lub równoważny; 

− Wyświetlacz komunikatów tekstowych: język polski; 

− Wersja sterowania MP: sterowanie płynne za pomocą „przełączanej” przemysłowej 
przetwornicy częstotliwości Danfoss z filtrem RFI klasy 1B zabudowanej w szafie lub 
równoważny. Niezależnie od wielkości rozbiorów utrzymuje stałe ciśnienie w 
rurociągu; 

− Zabezpieczenia: zwarciowe i termiczne; 

− Zabezpieczenie przed suchobiegiem: pływaki w zbiornikach wody oraz czujnik 
wibracyjny na kolektorze ssawnym; 

− Kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz; 

− Sygnalizacja: zasilania, pracy pomp; 

− Ręczne załączanie pomp: przyciski podświetlane. 
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2.10. Dozownik podchlorynu sodu: 

W skład zestawu wchodzą: 

− pompka DDc 6-10 

− podstawka pod pompkę 

− mieszadło typu ubijak 

− zestaw czerpalny giętki SA 4/6 

− czujnik poziomu NB/ABS 

− zawór dozujący IR 6/12 

− wąż dozujący PE - 50 mb 

− zbiornik dozowniczy 100 I – lub równoważne. 

Membranowe pompy dozujące DDC lub równoważne, napędzane silnikiem, składają 
się z następujących elementów: 
Głowica dozująca: Opatentowana konstrukcja z minimalną wolną przestrzenią optymalnie 
dostosowaną do cieczy odgazowujących. Ze zintegrowanym zaworem odpowietrzającym do 
zalewania i odpowietrzania oraz przyłączem rurowym 4/6 mm lub 0,17" x 1/4". 
Zawory: Zawory po stronie ssawnej i tłocznej z podwójnymi kulkami* dla zmniejszenia wolnej 
przestrzeni - optymalizacja dla cieczy odgazowujących. 
Przyłącza: Wytrzymałe i proste w obsłudze zestawy przyłączy dla różnych przewodów i rur. 
Membrana: Wykonana całkowicie z PTFE membrana przeznaczona do bezawaryjnej pracy, 
charakteryzująca się wszechstronną odpornością chemiczną. 
Kołnierz: Z komorą oddzielającą, membraną zabezpieczającą i otworem spustowym. 
Jednostka napędowa: Dwustronny wał korbowy z opatentowanym napędem 
przekładniowym, silnik krokowy, wszystko zamontowane w wytrzymałej obudowie. 
Kostka sterowania: Składająca się z elektroniki z wyświetlaczem, przycisków, pokrętła i 
pokrywy ochronnej. 
Obudowa: Z jednostką napędową i elektroniką zasilającą oraz wytrzymałymi gniazdami 
sygnałowymi. Obudowę można zamocować wtykowo na płycie montażowej. 

2.11. Osuszacz powietrza 

Osuszacze z serii AMB firmy Regwil lub równoważny przeznaczone są do 
intensywnego osuszania pomieszczeń i materiałów w nich zgromadzonych oraz do 
utrzymywania poziomu wilgotności w pomieszczeniach w zakresie 40 — 100 %. Ze względu 
na specyfikę konstrukcji (koła transportowe o średnicy 250mm) mogą być łatwo 
przemieszczane po nierównym terenie, stąd też mają szerokie zastosowanie w pracach 
remontowo-budowlanych i usługach osuszania. W osuszaczach grupy AMB zastosowano 
układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami w związku z tym mogą pracować w 
pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera się w przedziale 39C...35°C. 
Standardowo wyposażone są w gniazdo wyjściowe do podłączania higrostatu zewnętrznego. 

Wyposażenie: 

− zbiornik skroplin o pojemności 10 litrów oraz krócieć do bezpośredniego 
odprowadzania skroplin do kanalizacji; 

− przewód zasilający długości 3,5m; 

− filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy; 

− gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego; 

− obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo; 



 

 35 
 

− uchwyt transportowy mikroprocesorowy układ sterowania. 

Charakterystyka układu sterowania: 

− dwa tryby pracy: 

• START - osuszacz pracuje w trybie ciągłym, niezależnie od wilgotności 

• AUTO - praca osuszacza sterowana higrostatem zewnętrznym 

− czujnik i sygnalizacja napełnienia zbiornika 

− sygnalizacja wystąpienia awarii 

− sygnalizacja włączenia osuszacza 

− układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami 

− zabezpieczenie sprężarki przed zbyt częstym rozruchem i przeciążeniem 

2.12. Rurociągi technologiczne, instalacja powietrza 

Wszystkie rurociągi technologiczne (woda + powietrze z dmuchawy), kołnierze i 
śruby wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. 
Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca 
ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z ze stali kwasoodpornej 1.4301 
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. 

Na kolektorach należy zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie 
nominalne PNI10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron 
kolektora. 

Doprowadzenie powietrza z sprężarki do Rozdzielni Pneumatycznej i dalej do 
aeratora projektuje się z wężyków i kształtek pneumatycznych. Wężyk poliamidowy fi 12-15. 

Rozprowadzenie powietrza z Rozdzielni Pneumatycznej do siłowników przy filtrach 
projektuje się z wężyków i kształtek pneumatycznych. Wężyk poliamidowy fi 8-10. 

2.13. Sterowanie, AKPiA 

 Urządzenie Ilość Moc 
Napięcie 
zasilania 

Zasilanie/ 
sterowanie 

Jednostka --- [szt] [kW] [V] --- 

Studnia głębinowa nr 2 
/podstawowa/ 

Pompa głebimowa PG 2 1 11 3x400 RT/RT 

Sonda hydrostatyczna 1 - - RT/RT 

Studnia głębinowa nr 2a 
/rezerwowa/ 

Pompa głebinowa PG 2a 1 11 3x400 RT/RT 

Sonda hydrostatyczna 1 - - RT/RT 

Rurociąg wody surowej 
SUW 

Przepływomierz 1 - 230 RT/RT 

Przetwornik ciśnienia 1 - - RT/RT 

Napowietrzenie 

Przetwornik ciśnienia w 
RP 

1 - - RT/RT 

Elektrozawór RP 1 - - RT/RT 

Sprężarka 1+1 2,4 3x400 RT/Presostat 

Filtracja 

Przepływomierz za 
filtrami 

1 - 230 RT/RT 

Wyłączniki krańcowe 0 - - RT/RT 

Napęd pneumatyczny 
przepustnice 

36 - 24 RT/RT 

Płukanie 

Dmuchawa 1 7,5 3x400 RT/RT 

Pompa Płuczna 1 5,5 3x400 RT/RT 

Przetwornik ciśnienia – 
tłoczenie dmuchawy 

1 - - RT/RT 
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Przetwornik ciśnienia- 
tłoczenie pompy płucznej 

1 - - RT/RT 

Przepływomierz na 
płukaniu 

1 - 230 RT/RT 

Zbiornik retencyjny x2 
Sonda hydrostatyczne 1 - - RT/RT 

Pływak 1 - - RT/RT 

Dezynfekcja Chlorator 1 0,014 230 Gniaz/RT 

Pompownia Sieciowa 

Pompa ZH     

Przepływomierz na 
płukaniu 

    

Przetwornik ciśnienia     

 

Rozdzielnia technologiczna RT 

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie 
dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni 
Energetycznej (Głównej) napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym. 

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.: 

− pompami głębinowymi; 

− pompą płuczną; 

− dmuchawą; 

− pompą/przepustnicą w odstojniku; 

− elektrozaworami napędów przepustnic filtrów. 

oraz zasilanie m.in.: 

− Sprężarki 

− Przepływomierzy 

− Sond hydrostatycznych 

− Przetworników ciśnienia. 

Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, i zabezpieczenia termiczne dla 
zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo 
- kontrolnych takich jak: 

− analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu w trybie automatycznym 
poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników pomp głębinowych); 

− sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, studniach 
głębinowych i odstojniku popłuczyn (pomiar analogowy poziomu wody); 

− wodomierzy, przepływomierzy; 

− przetworników ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia). 

Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 
15”), dzięki któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW, sterować pracą 
całej Stacji oraz zmieniać podstawowe nastawy parametrów. 

Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są wyłącznikami silnikowymi. 
Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez 
aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla silników) lub 
poprzez kolorowy panel dotykowy HMI (napędy przepustnic filtrów). 
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W szafie Rozdzielni Technologicznej umieszczono sterownik swobodnie 
programowalny firmy SIEMENS lub równoważny, który służy do sterowania pracą urządzeń 
stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. 

Mikroprocesorowy sterownik SIEMENS lub równoważny, ma budowę modułową 
pozwalającą na dowolne konfigurowanie oraz rozbudowę o dodatkowe moduły wejść/wyjść 
analogowych i binarnych. 

Podstawowe dane techniczne sterownika: 

− Zasilanie: 15..30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem 
akumulatorowym); 

− Interfejsy komunikacyjne: Ethernet, 

− Temperatura pracy: -5...+75°C; 

− Wilgotność: 5..95 %. 

Sterownik wersji rozszerzonej powinien umożliwiać: 

− Interfejsy komunikacyjne: RS232, R5485 

− transmisję w protokole MODBUS RTU (slave, 8 bitów danych, brak bitu parzystości, 
1 bit stopu, maksymalna prędkość transmisji 115200bps); 

− dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz system 
stron internetowych pozwalający na przegląd bieżących danych procesowych, 
nastaw, komunikatów alarmowych bieżących i historycznych; 

− zdalną zmianę nastaw poprzez system stron internetowych; 

− gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach; 

− wymianę oprogramowania poprzez łącze ethernetowe; 

− zdalną wymianę oprogramowania (w przypadku podłączenia do Internetu lub sieci 
GPRS/EDGE/UMTS); 

− obsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, G5SM/ 
GPRS/EDGE/UMTS) z wykorzystaniem protokołów internetowych. 

Sterownik wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające 
określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w 
każdym zbiorniku retencyjnym), przepływomierzy, wodomierzy, prądowych przetworników 
ciśnienia i przekładników prądu oraz programu wewnętrznego jak i wewnętrznego 
programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania. 

Sterownik na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z przetworników 
zewnętrznych (pomiar: ciśnienia, poziomu wody, przepływu, pomiaru prądu obciążenia 
pomp głębinowych) realizuje rozmaite zadania zgodnie z założonym algorytmem: 

− włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku 
wyrównawczymi; 

− podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające 
powietrze do filtrów; 

− zabezpiecza pompę płuczną przed sucho biegiem (w trybie automatycznym) w 
przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obniży się poniżej 
określonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego wodomierzem przy 
pompie płucznej; 

− blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię; 

− steruje pracą przepustnice z napędem pneumatycznym przy filtrach; 
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− umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej 
możliwości włączenia urządzeń; 

− umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel HMI); 

− umożliwia nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy 
zapewnieniu stałego łącza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub łącza 
internetowego (zdalne stanowisko operatorskie); opcjonalnie umożliwia 
całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS). 

Rozdzielnia zestawu hydroforowego RZH 

Rozdzielnia RZH zawiera zasilanie i sterowanie zestawem pomp sieciowych. Zasilana 
jest z Rozdzielni Głównej. Sterowanie za pomocą sterownika SIEMENS lub równoważne, $7-
1200 z panelem HMI, który współpracuje z przetwornicą częstotliwości firmy Danfoss — 
sterowanie tego rodzaju pozwala na ustabilizowanie ciśnienia w rurociągu tłocznym. W celu 
równomiernego zużywania się pomp zestaw wyposażono w sterowanie z tzw. „przełączaną 
przetwornicą”. 

Zasadą działania tej opcji jest czasowe (np. co 24 godziny) przełączenie przetwornicy 
i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie. Zestaw pompowy posiada 
komplet zabezpieczeń zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem. 

Szafa sterownicza jest wyposażona w: 

− Sterownik, który ma możliwość komunikacji. Wyposażony jest port Ethernet i 
posiada dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych 
urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki 
temperatury. Możliwość odczytu z panelu sterownika 

− wyświetlacz na drzwiach szafy: ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość 
silnika ż przetwornicą. Wyświetlacz jest wykonany w stopniu ochrony minimum IP 
54. 

− Szafa sterownicza jest wyposażona w odrębne moduły sterownika i kiawiatury. 

− Aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie 
zwarciowe i termiczne). 

− Kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, rozłącznik główny. 

− Kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia. 

− Sygnalizację zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp — pokrętła 
podświetlane. 

− Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7035 o stopniu ochrony 
minimum IP 54. 

− Przetwornik ciśnienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu 
ochrony IP 68, umożliwiających łatwą wymianę. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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4.2. Transport 

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodny z zaleceniami producenta. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Technologia montażu zestawów technologicznych 

Prefabrykacja orurowania, zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy, zestawu 
pompy płucznej i zestawu hydrofotowego realizowana będzie w warunkach stabilnej 
produkcji w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli. 

Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz 
z próbą szczelności odbywa się w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na obiekt. 

Na obiekt dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu kontroli 
jakości. 

Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku 
XS5CxNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunków 
higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego 
przepływu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwiązania) 
rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki 
plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Takie 
rozwiązania są powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję 
dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą 
ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, 
powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, 
potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. 

Na rurociągach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, wymaga się stosowania 
kołnierzy łączeniowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kołnierze należy 
osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako „„luźne” i łączyć za pomocą śrub w 
wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301 .Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość 
montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację. 

5.2. Wymagania w zakresie prac spawalniczych 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w 
wodę pitną, rurociągi i konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z poniższymi 

wymaganiami. 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych: 

− Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania 
jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2; 

− Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 
spełniających wymagania normy PN-EN 287-U/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-
ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia; 

− Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania 
WPÓR zgodną z PN-EN ISO 15614; 

− Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg 
PNEN ISO 5817; 
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− Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) 
wg PN-EN ISO 17637; 

− Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w 
zakresie badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712; 

− Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących 
dokumentów: 

• kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę 
akredytowaną i notyfikowaną przez ministra Komisji Europejskiej; 

• atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i 
dodatkowe; 

• protokół/protokoły z badań wizualnych (VT); 

• instrukcje technologiczne spawania (WPS); 

• dzienniki spawania; 

• lista spawaczy wraz z kopią uprawnień; 

• lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień; 

• protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych; 

5.3. Wymagania w zakresie Trawienia i Pasywacji 

TRAWIENIE i PASYWACJA -wymagania odnośnie obróbki powierzchni elementów 
wykonanych ze stali kwasoodpornych. 

Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwałości elementów wykonanych ze 
stali kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzględnie należy poddać trawieniu, a następnie 
pasywacji. Zabiegi te muszą być koniecznie przeprowadzone na wewnętrznych oraz na 
zewnętrznych powierzchniach elementów. 

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakończeniu 
procesów spawalniczych, mają bardzo wysoką skłonność do powstawania korozji wżerowej, 
w środowiskach zawierających wolny chlor, który jest powszechnie stosowany w stacjach 
uzdatniania wody, w procesie dezynfekcji. Istotnym zagrożeniem jest również korozja 
podosadowa, która może wystąpić w sytuacjach wystąpienia osadów np. przy eksploatacji 
SUW z niepełną wydajnością. Oba rodzaje korozji mogą w bardzo krótkim czasie 
doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia elementów. 

Operacje trawienia, a następnie pasywacji prowadzić w sposób następujący: 
1. Rurociągi - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli 

zanurzeniowej. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i 
wewnętrznych. 

2. Konstrukcje wsporcze - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą 
kąpieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

3. Filtry i aeratory - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą 
natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i 
wewnętrznych. Warunek należy spełnić w przypadku filtrów wykonanych ze 
stali nierdzewnej. 

Powyższe wymagania nie dotyczą: 
1. Elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki) 
2. Obudów szaf elektrycznych. 
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Uwaga!!! 

Ze względu na fakt, że Stacja Uzdatniania Wody znajduje się w strefie bezpośredniej 
ochrony sanitarnej oraz istnieje wysokie ryzyko wystąpienia skażenia podczas prowadzenia 
operacji trawienia i pasywacji, nie dopuszcza się wykonywania tych operacji na terenie SUW, 

Dokumenty i potwierdzenia. 

Wykonanie operacji trawienia i pasywacji należy potwierdzić protokołem zdawczo 
odbiorczym zawierającym spis elementów poddanych operacjom oraz certyfikatem 
zawierającym: 

− potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementów ujętych w 
protokole zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem użytych środków 
trawiących i pasywujących; 

− wyniki pomiaru potencjału powierzchni; 

− informację na temat czasu kąpieli lub natrysku i temperatury. 

Do powyższego certyfikatu należy dołączyć kartę charakterystyki środka trawiącego i 
środka pasywującego. 

W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pasywacji przez wykonawcę, a nie 
przez wyspecjalizowany zakład, wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę zawartą z 
zakładem utylizacji odpadów lub dokument potwierdzający przekazanie odpadu 
niebezpiecznego do utylizacji (kwaśna popłuczyna po procesach trawienia i pasywacji z 
zawartością metali ciężkich). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej S5T i zaakceptowaną przez 
Inwestora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować szczelność połączeń elementów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi poszczególnych pozycji zawartych przez wykonawcę w 
przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badanie poprawności działania pompowni polega na kontroli:  

− — montażu i pracy SUW, 

8.3. Rozruch 

Po dokonaniu odbioru wstępnego należy dokonać rozruchu SUW. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
 

 

 

 

2/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH — 
WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK 
WYRÓWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ O POJEMNOŚCI V=150m3 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
- 42113110-8 – Płyty fudamentowe 
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10. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

10.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (55T) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją pn: „Remont i modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego przy ul, Muzealnej w m. 
Łambinowice” 

10.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

10.3. Zakres robót objętych SSE 

Zakres robót w ramach remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody będzie obejmował: 

− budową płyty fundamentowej, 

− montaż zbiornika wyrównawczego o pojemności V=150 m3 

10.4. Określenia podstawowe 

Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej — półfabrykat wykonany przez producenta, który 
zostanie zamontowany na płycie fundamentowej wykonanej wg zaleceń producenta 
Płyta fundamentowa żelbetowa – element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe 
całość obciążeń zbiornika wyrównawczego wykonany z żelbetonu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1. 

11. Materiały 

11.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i SST. 

11.2. Wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym 

Beton. 

Do wykonania konstrukcji fundamentu należy stosować beton klasy C25/30, stopniu 

mrozoodporności F75 oraz stopniu wodoszczelności W8 według normy PN-88/B-06250 

– beton zwykły [7]. 

Jakość dostarczonej mieszanki, tzw. „beton towarowy” powinien być potwierdzony przez 

dostawcę atestem dla każdej dostarczonej partii betonu. 

Stal zbrojeniowa. 



 

 45 
 

Do wykonania głównego zbrojenia należy stosować pręty żebrowane dwuskośnie (w 

tzw. Jodełki) klasy A-III znaku 34GS. Strzemiona mogą być wykonane ze stali klasy A-I 

(St3SX, St3SV) lub A-II (18G2). Dostawca stali zbrojeniowej 34GS powinien załączyć 

atest stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami norm państwowych. 

11.3. Wykonanie i odbiór wykopu. 

Wykonać wykop do gruntu rodzimego w postaci piasku drobnego lub pylastego do 

rzędnej 121.00m.n.p.m. (1,2m.p.p.t) 

Podsypkę wykonać z piasku lub pospółki zagęszczonych mechanicznie warstwami o 

grubości 20-30 cm do IS=0,97. 

Wykonany wykop powinien być odebrany przez geologa i nadzór inwestorski w 

zakresie zgodności z badaniami i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

12. Wykonawstwo i odbiory międzyoperacyjne robót żelbetowych. 

12.1. Deskowanie fundamentu. 

Powinno być tak dobrane przez wykonawcę, aby bezpiecznie przeniosło obciążenia 

występujące w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Deskowania nie mogą ulegać ani deformacji ani przemieszczeniom. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowania: 

- Wychylenie od pionu ± 5 mm 

- Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia ± 10 mm 

Przy odbiorze deskowania fundamentu należy sprawdzić: 

- Prawidłowość wykonania podpór deskowania oraz ich usztywnienie 

- Wymiary deskowań 

- Szczelność deskowań 

12.2. Roboty zbrojarskie. 

Dostarczona na budowę partie stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzającej 

zgodność atestu z zamówieniami. W przypadku braku zaświadczenia o jakości stali, lub 

gdy jej wygląd zewnętrzny budzi wątpliwości, albo gdy stal pęka przy gięciu, daną partię 

należy przed wbudowaniem w konstrukcję poddać badaniom laboratoryjnym.W czasie 
układania zbrojenia należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników 

(np. z betonu lub tworzyw sztucznych), które zapewnią prętom wymagane położenie. 

Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji należy przeprowadzić kontrolę 

zbrojenia oraz dokonać jego odbioru. 

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 

- zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia, 
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- długość zakotwień prętów #12 łączonych na zakład powinien wynosić minimum 52cm. 

Minimalna odległość w osi pomiędzy sąsiednimi połączeniami na zakład powinna 

wynosić 87cm. 

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół lub wpis do dziennika 

budowy, w którym należy podać ewentualne odstępstwa od projektu uzgodnione z 

projektantem, stwierdzenia o usunięciu wad i usterek oraz wniosek o dopuszczenie do 

betonowania. 

12.3. Roboty betonowe. 

Mieszanka betonowa. 

W przypadku „betonu towarowego” producent powinien przedstawić atest gwarantujący 

jakość dostarczanej mieszanki (zgodnej z zamówieniem). 

Układania mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana równomiernie, 
bez tworzenia „kopców” (stożków) przyczyniających się do rozsegregowania mieszanki. 
Rozprowadzenie mieszanki w takich kopcach przy pomocy 

wibratorów jest niedopuszczalne. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinno 

się ograniczyć do 1,5 m. Jeśli jest konieczne jej zwiększenie należy przedsięwziąć specjalne 
zabiegi przeciwdziałające nie tylko rozsegregowaniu się mieszanki ale również ograniczeniu 
dynamicznego parcia mieszanki na deskowanie. W czasie betonowania należy kontrolować 
zachowanie się deskowań, a szybkość betonowania powinna być limitowana zdolnością 
deskowań do przenoszenia parcia świeżo układanej mieszanki. W dzienniku budowy należy 
rejestrować dane dotyczące układania mieszanki betonowej takie jak: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania 

- warunki atmosferyczne. 

Zagęszczenie mieszanki betonowej. 

Zasady zagęszczania mieszanki betonowej przy pomocy wibratorów podano za 
publikacją [6]. 
 
Pielęgnacja świeżego betonu. 

Pielęgnacja świeżego betonu szczególnie w początkowym okresie, powinna zapewnić: 
utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
prawidłowego wzrostu wytrzymałości, uniemożliwić powstanie rys skurczowych wskutek 
nadmiernego wysuszenia. 
Utrzymanie świeżego betonu w stałej wilgotności jest niezbędne co najmniej 7 dni przy 
stosowaniu cementu portlandzkiego. Do zraszania betonu należy przystąpić po 24 
godzinach od chwili ułożenia. 
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Kontrola procesów produkcji betonu. 

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu musi być poddana 
kontroli jakości. Szczególnej kontroli jakości należy poddać mieszankę betonową 
C25/30, F75, W8. 
Jeśli wykonawca decyduje się na stosowanie betonu towarowego, to zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiorników betonowych oczyszczalni 
wody i ścieków.” [6] musi prowadzić kontrolę według wskazań podanych w tablicy 1. 
Powinien on ponadto otrzymać od producenta betonu towarowego atest z danymi 
niezbędnymi do sprawdzenia zgodności dostawy z zamówieniem. 

W trakcie betonowania kontrola powinna dotyczyć co najmniej: 
- zapewnienia jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania; 
- równomiernego rozkładania mieszanki; 
- przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki; 
- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw; 
-jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczenia do przewibrowania 
(rozsegregowaniu); 
- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie mieszanki na deskowanie. 

13. Odbiór końcowy fundamentu. 
Przed przekazaniem fundamentu do montażu zbiornika stalowego należy sporządzić 
protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie fundamentu zgodnie z 
dokumentacją i niniejszymi warunkami. W protokole należy wyszczególnić odbiory 
częściowe ujęte w dzienniku budowy z podaniem dat ich odbioru. 
 

14. Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. 

Zbiornik zostanie dostarczony na teren budowy przez producenta i zamontowany na płycie 

fundamentowej wykonanej według lego zaleceń. Całość prac związanych z montażem 

zbiornika leży po stronie producenta. 

 
15. Podstawa płatności 

15.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
 

 

 

 

3/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH — 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

E.02.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 

45314300-4  Kładzenie kabli 
45315700-5  Montaż rozdzielnic elektrycznych 

45311000-1  Układanie przewodów 
45317000-2  Podłączanie silników elektrycznych 
45315100-9  Montaż osprzętu elektrycznego 
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I. WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wnętrzowych 
w remontowanej i modernizowanej stacji uzdatniania wody w Łambinowicach. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w modernizowanym lokalu. 

Zakres robót obejmuje: 
a) montaż tablic bezpiecznikowych – rozdzielczych; 
b) montaż linii zasilających rozdzielnice; 
c) instalację elektryczną oświetleniową; 
d) instalację elektryczną gniazd wtyczkowych; 
e) instalacje elektryczne siłowe; 
f) instalację ochronników przepięć; 
g) instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń. 

4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 
X/1,2. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

II. MATERIAŁY 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego 
(Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 

2. Rodzaje materiałów. 

2.1. Rozdzielnice główne i lokalne 

Parametry techniczne, budowę tablic rozdzielczych, układ połączeń oraz stopień 
ochrony podano w dokumentacji technicznej. Wyposażone one będą w typowe elementy 
zabezpieczające produkcji np. Legrand dobrej klasy europejskiej. Jako elementy 
zabezpieczające stosować rozłączniki bezpiecznikowe, małogabarytowe bezpieczniki, 
selektywne wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe 



 

 50 
 

wyłączniki instalacyjne. Tablice wykonać w układzie TN-S ż oddzielnymi szynami PE i N. 
Elementy zabezpieczyć przed przepięciami ochronnikami. 

2.2. Przewody instalacyjne 

Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 750V z żyłami miedzianymi o przekroju I,5mm”, 2, 5, 4, 6, 10, 15, 25, 95mm i 
ilości żył 2-5 wg PN-87/E-90056. 

2.3. Gniazda wtyczkowe 

Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP44 pojedyncze z uziemieniem 10/16A, 250V. 
Gniazda wtyczkowe na tynkowe dwubiegunowe 1P44, z uziemieniem 10/16A, 250V. 
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszą być zgodne z normami: PNIEC 

884:1996; PN-E-93201:1997. 

2.4. Oprawy oświetleniowe 

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art.13 Ustawy o badaniach 

1 certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowłanego (Dż.U.2000.106.1126). 

Oznaczenia według projektu technicznego. Przewiduje się zastosować lampy nastropowe 

świetlówkowe montowane bezpośrednio do sufitu oraz na zwieszakach. 

2.5. Materiały z demontażu 

Przed utylizacja przewody, aparaturę , urządzenia przedstawić Inwestotowi, który 
podejmie decyzję o ich przeznaczeniu (część do utylizacji, materiały w dobrym stanie 
technicznym pozostaną do powtórnego użytku dla Inwestora). 

2.6. Odgałęźniki instalacyjne 

Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 400V 
(w tym do instalacji szczelnych). Puszki instalacyjne — końcowe o średnicy 60mm pogłębione 
i rozgałęźne IP44 o średnicy 80mm. Puszki i odgałęźniki muszą być zgodne z normami: PN-E 
93207:1998; PN-E93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2- 5:2001. PN-EN 
60998-2:2001. PN-E 93208:1997. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44. 

2.7. Łączniki 

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania na 
cegle lub betonie . Łączniki 16A, 250 V IP44, do mocowania na cegle lub betonie. Łączniki 
muszą być zgodne z normą PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000. 

2.8. Ograniczniki przepięć 

Stosować ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzące układ 
ochronników kl. B+C. 

2.9. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak: oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na budowę 
wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub 
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nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 
należy przed ich wbudowaniem — poddać badaniom określonym przez dozór techniczny 
robót. 

2.10. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

III. SPRZĘT 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego 
sprzętu: 

− elektronarzędzia 

− spawarka 

− koparka 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą 
wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

IV. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

V. WYKONANIE ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty instalacyjne. Ogólne 
zasady robót montażowych wg ST (WYMAGANIA OGÓLNE). 

2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze 1 chwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

4. Przejście przez ściany 
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Przejścia przez Ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami przejścia te należy wykonywać w przepustach 
rurowych. 

b) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być 
wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową 90min. 

c) obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej 
w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-żyłowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje 
elektryczne wykonać przewodami miedzianymi , ilości i przekroje żył podano w projekcie 
technicznym. Przewody nie oznaczone to przewody 3-żyłowe. Izolacja przewodów 750 V. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi YDYp1,mm2 a obwody gniazd 
wtyczkowych przewodami YDYp3x2,5mm2 . Przewody układać na ścianach n/t w rurkach 
ochronnych a w ciągach głównych na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych. 
Wyłączniki oświetlenia instalować na wys. 1,4m. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać n.t. 
Gniazda instalować na wysokościach podanych w dokumentacji technicznej.. W instalacjach 
oświetleniowych stosować pogłębione puszki pod wyłączniki wykorzystywane do 
rozgałęzień. Unikać stosowania puszek rozgałęźnych. 

Szczegółowe zasady montażu osprzętu, jego stopień ochrony oraz wysokości 
montażu podane są w projekcie technicznym. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować 
do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie, Uchwyty 
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie 
w metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 
pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oświetleniowych 
należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

6. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do urządzeń zasilanych z 
wypustów należy wykonać w rurach ochronnych giętkich. 

7. Układanie przewodów 

Projektowane przewody i kable wewnątrz pomieszczeń technicznych układać w 
rurkach ochronnych RL montowanych na uchwytach nit. Podejścia do skrzynek 
przyłączeniowych urządzeń chronić rurkami giętkimi z odpowiednio uszczelnionymi 
zakończeniami. Koryta kablowe montować do konstrukcji ścian oraz kratownic dachu za 
pomocą typowych uchwytów montażowych. Przejścia przez Ściany koryt oraz przewodów 
uszczelnić. 

8. Połączenia wyrównawcze 

Wykonać ekwipoencjalizację konstrukcji metalowej obiektu, metalowych instalacji, 
obudów rozdzielnic, drabinek kablowych, korytek, części przewodzących oraz przewody PE 
instalacji elektrycznych i ekrany instalacji teletechnicznych. Należy wykonać główne 
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połączenie wyrównawcze, łącze ze sobą wszystkie metalowe instalacje budynku z uziomem 
i punktem PE tablic R. Oporność dodatkowego uziomu roboczego nie może być większa od 
10Ω. 

Jako główne połączenie wyrównawcze zastosować należy bednarkę ocynkowaną 
Fe/Zn30x4mm układana w posadce lub na ścianie bocznej. Połączenia bednarki należy 
zespawać i odpowiednio zakonserwować. Na końcach bednarki zamontować listwy 
zaciskowe uziemiające. Urządzenia podłączać przewodem LgY10mm2 do listew 
zaciskowych. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Projektowane przewody główne instalacji wyrównawczej podłączyć do projektowanego 
uziomu otokowego budynku. 

9. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne 
mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem łub 
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.  

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować 
się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny 
być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 

10. Przyłączenia odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. Połączenia mogą być wykonane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy 
wykonywać: 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi. 

11. Montaż rozdzielnic 

Rozdzielnice należy przykręcać de kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych 
w podłożu. Po zamontowaniu urządzeń należy zainstalować aparaty zdjęte na czas 
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach. Należy dokręcić w sposób pewny 
wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, założyć osłony 
zdjęte w czasie montażu. Następnie należy podłączyć obwody zewnętrzne oraz przewody 
ochronne. 
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12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

− pomiar rezystancji izolacji instalacji 

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

− pomiary pętli zwarciowych 

− pomiary rezystancji uziemień 

− próby funkcjonalne 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinno podlegać: 

− zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 

− właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie 
punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów 
rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 
protokołu odbioru. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką 
obmiarową jest komplet robót. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonywanych robót i pomiarów po 
montażowych. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2021, poz. 2351); 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2091r., poz. 1065). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012r poz. 462 ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 
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− Ustawa z dnia 9 maja 2014r o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych (Dz. U. z 2014r poz. 768). 

− Rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016r poz. 806). 

− Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016r w sprawie dokonywania 
oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (DZ. U. z 2016r poz. 878). 

− Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1830). 

− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r poz. 1973, 2127, 
2269). 

− Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r poz. 869 t.j.). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010r nr 109 poz. 719). 

− Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r  poz. 716 tj). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r nr 89 poz. 828). 

− Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r 
poz. 666). 

− Ustawa z dnia 29.01.2004 t. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 
1129,1598, 2054, 2269, oraz z 2022r poz. 25). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). 

− PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

− PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

− PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

− PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

− PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

− PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4 – Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

− PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napicia 
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− PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego — Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie 

− PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

− PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

− PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

− PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

− PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 


