
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI CIEKÓW
NA TERENIE GMINY RADZANÓW

Wspólny s ownik zamówie  CPV:

45232421-9 – roboty w zakresie oczyszczania cieków,
45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45232410-9 – roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania
cieków

45232423-3 – roboty budowlane w zakresie kana ów ciekowych
45255600-5 – roboty w zakresie k adzenia rur w kanalizacji
45232400-6 – przepompownie cieków
45231300-8 – roboty w zakresie kanalizacji ciekowej
45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest monta  przydomowych biologicznych
oczyszczalni cieków pracuj cych na bazie technologii niskoobci onego osadu
czynnego, z przy czeniami  kanalizacji sanitarnej z  budynków mieszkalnych,
odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni ch onnej, monta em studni
ch onnych i pompowni cieków surowych oraz oczyszczonych,  zasilaniem
elektrycznym,  rozruchem technicznym i technologicznym w miejscowo ciach
po onych w gm. Radzanów.

Wykaz elementów i urz dze  obj tych zadaniem - PPRRZZYYDDOOMMOOWWEE
OOCCZZYYSSZZCCZZAALLNNIIEE CCIIEEKKÓÓWW OO WWYYDDAAJJNNOO CCII ppoonnii eejj 55 MM33//DDOOBB WW
MMIIEEJJSSCCOOWWOO CCIIAACCHH GGMMIINNYY RRAADDZZAANNÓÓWW::
Ca y zakres robót budowlanych zawarty zosta  w do czonych do dokumentacji
przedmiarach robót.

II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
1. Wst p
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót budowy przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy
Radzanów wg dokumentacji opracowanej przez:
BIURO PROJEKTOWE HYDROPROJEKT z s. w: 18-400 om a, ul. Polowa 15/46,

www.oczyszczalnie.org hydroprojekt@gmail.com

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych w specyfikacji technicznej
Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy ca ci robót niezb dnych do wykonania,
obj tych dokumentacj  techniczn  a dotycz cych zadania budowlanego okre lonego
w pkt. 1.1. Roboty te obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce  i maj ce na celu
wykonanie dostawy i monta u przydomowych oczyszczalni cieków z przy czami,
oraz odbiornikiem cieków oczyszczonych a w szczególno ci:

a) Roboty przygotowawcze w postaci urz dzenia i zabezpieczenia placu budowy
oraz wytyczenia geodezyjnego obiektów oczyszczalni,

b) Dostawa i monta   reaktora oczyszczalni i pompowni
c) Dostawa i monta  elementów studni ch onnych
d) Roboty ziemne dla reaktora oczyszczalni, pompowni cieków surowych i

oczyszczonych, studni ch onnej, oraz  przy czami kanalizacyjnymi i
przy czem elektrycznym.

e) Dostawa i monta  przy czy kanalizacji sanitarnej zasilania elektrycznego

http://www.oczyszczalnie.org
mailto:hydroprojekt@gmail.com
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f) Rozruch techniczny i technologiczny oraz wykonanie pomiarów kompletnej
oczyszczalni

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacj  geodezyjn .
Roboty musz  by  prowadzone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, oraz
spe nia  musz  wymogi techniczne podane ni ej.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
a) Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymogami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj , dzienniki
budowy oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej  z
kompletem uzgodnie  oraz pozwoleniem na budow  jak równie  specyfikacj
techniczn .

b) Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone

 zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny
koszt.

c) Przed przyst pieniem do realizacji robót budowlanych nale y zako czy
wszelkie prace przygotowawcze okre lone w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  techniczn , pozwoleniem na budow  i specyfikacj
techniczn

e) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowi
cz  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

f) W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowi zuje nast puj ca kolejno  ich wa no ci:
- specyfikacje techniczne
- dokumentacja projektowa

g) Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inwestora,
który dokona odpowiednich zmian, poprawek  czy uzupe nie . W przypadku
rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

h) Wszystkie materia y u yte do robót winny mie wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materia y lub roboty nie

 w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub specyfikacjami
technicznymi i wp ynie to na nie zadawalaj  jako  elementu budowli
materia y takie b  niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

i) Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek
sposób zwi zane s  z robotami. Wykonawca b dzie w pe ni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót. Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni
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odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie
wykorzystywania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y

dzie informowa  Inwestora o swoich dzia aniach przedstawiaj c kopie
zezwole  i inne odno ne dokumenty.

j) Wykonawca pokryje koszt szkód powsta ych na skutek uszkodzenia
infrastruktury podziemnej ,urz dze  nadziemnych i elementów
zagospodarowania przestrzennego.

k) Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich,
ochrony  rodowiska i warunków bezpiecze stwa poprzez ubezpieczenie si
od odpowiedzialno ci cywilnej i maj tkowej w firmie ubezpieczeniowej.

2. Materia y
2.1. Ruroci gi i armatura

a) Kana  grawitacyjny cieków surowych zaprojektowano z rur PVC  o rednicy D
= 110 mm lub D=160 mm  kl. SN8   wg. PN-EN 1401:1999  kielichowych z
uszczelnieniem gumowym, oraz kszta tek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy
jak rury.

b) Kana  grawitacyjny cieków oczyszczonych zaprojektowano z rur PVC  o
rednicy D = 110 mm kl. SN8   wg. PN-EN 1401:1999  kielichowych z

uszczelnieniem gumowym, oraz kszta tek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy
jak rury.

c) kana  t oczny cieków surowych zaprojektowano z rur PE-63 mm PN-10 SDR-
21 w zwojach czonych kszta tkami samozaciskowymi.

d) kana  t oczny cieków oczyszczonych zaprojektowano z rur PE-40 mm PN-10
SDR-21 w zwojach czonych kszta tkami samozaciskowymi.

Materia y u yte do wykonania przewodów nie powinny mie  widocznych uszkodze
na powierzchni zewn trznej - wymiary i tolerancje winny by  zgodne z odpowiednimi
normami. Ka da rura i kszta tka powinna by  fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materia u, oznaczenie szeregu, rednicy zewn trznej  w
mm, grubo ci cianki, daty produkcji, obowi zuj cej normy. Uszczelki powinny mie
powierzchnie g adkie, równe, bez zadziorów i wypuk ci.

2.2. Oczyszczalnie cieków.
Zaprojektowano oczyszczalnie cieków pracuj ce w technologii niskoobci onego
osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. Bioreaktory posiadaj
przepustowo  maksymaln  poni ej 5 m3 na dob .
Bioreaktor oczyszczalni cieków musi by  kompletnym reaktorem realizuj cym
tlenowe procesy oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych pochodz cych z
gospodarstw domowych. Konstrukcja urz dzenia musi pozwala  na obs ug
gospodarstwa do 20 RLM. Proponowane rozwi zanie musi zapewnia  zwi kszon
sztywno  konstrukcji  - konstrukcja bioreaktora musi umo liwia  jego posadowienie
na g boko ci 1,0 m p.p.t.  Ca  procesów oczyszczania musi zachodzi  w jednym
zbiorniku – nie dopuszcza si  instalacji, gdzie proces oczyszczania przebiega w
wi cej ni  jednym zbiorniku.
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Bioreaktor oczyszczalni musi posiada  przynajmniej trzy wydzielone komory –
komor  wst pn  oczyszczania, komor  czynn  procesu oczyszczania oraz komor
wtórn  z recyrkulacj .
Sterowanie zainstalowanych urz dze  mechanicznych odbywa  si  musi
automatycznie, z mo liwo ci  ewentualnej regulacji przez u ytkownika oczyszczalni.
Zastosowanie takiego uk adu sterowania procesem technologicznym pozwala w
znacznym stopniu zaoszcz dzi  zu ycie energii elektrycznej co ma wp yw na koszty
eksploatacji oczyszczalni oraz pozwala na redukcj  do minimum czasu
przeznaczonego na obs ug  obiektu.
Bioreaktory oczyszczalni powinny posiada  wyposa enie oraz spe nia  poni sze
parametry:

 komor  wst pn ,
 komor  czynn ,
 komor  osadnika wtórnego,
 przy cza wlotu i wylotu cieków DN 110 mm
 przy cza do napowietrzania mechanicznego DN 20 mm
 dmuchaw  membranow  (o mocy od 80 do 120 W)
 recyrkulacj  osadu,
 dyfuzor napowietrzaj cy,
 pojemnik techniczny z dmuchaw  membranow  (o mocy od 80 do 120 W) oraz

przy czami energetycznymi i zabezpieczeniami nadpr dowymi.

Wykonanie i konstrukcja:
Zbiornik monolityczny o wymiarach podanych w poni szej tabeli (podane wymiary s
warto ciami maksymalnymi dla danego rodzaju oczyszczalni. Z uwagi na warunki
terenowe nie dopuszcza si  oczyszczalni o wymiarach przekraczaj cych podane w
tabeli).

typ
oczyszczalni

dobowa
ilo c
cieków

 d .*szer.
(maks.)

rednica
maksymalna

moc dmuchawy
zainstalowanej

O1 0,9 1,5*1,5 (m) 1,5 m Membranowa 220 V EL-80, 0,08 kW

O2 1,5 1,8*1,8 (m) 1,8 m Membranowa 220 V EL-100, 0,1 kW

O3 2,4 1,8*1,8 (m) 1,8 m Membranowa 220 V EL-120, 0,12 kW

O4 - SP 3,75 2,2*2,2 (m) 2,2  m Membranowa 220 V EL-200, 0,20 kW

Monta  poszczególnych urz dze  winien by  zgodny z DTR Producenta.

Stopie  oczyszczania cieków w zaproponowanej oczyszczalni musi spe nia
warunki okre lone w Rozporz dzeniu z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków,
jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. 137 z 2006 roku,
poz. 984).
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2.3.   Przepompownie cieków surowych i oczyszczonych.
Przepompownia cieków jest kompletnym urz dzeniem maj cym za zadanie
przet aczenie dop ywaj cych cieków (surowych lub oczyszczonych) do (lub z)
komory bioreaktora.
Przepompownia cieków surowych - zbiornik urz dzenia wykonany jest z polietylenu
wysokiej g sto ci PEHD (o g sto ci minimalnej 935 kg/m3). Z uwagi na trudne
warunki gruntowe projektowane rozwi zanie pozwala uzyska  zwi kszon  sztywno
konstrukcji – zbiornik przepompowni musi wytrzyma  nacisk minimum 15,2 kN/m2
(wg DIN). cianka (podwójna) przepompowni (z o ebrowaniem na ca ej wysoko ci)
musi mie  grubo  minimum 10 mm. rednica urzadzenia wynosi minimum 560 mm.
Urz dzenie jest wyposa one w zatapialn  pomp  do cieku surowego o wydajno ci
Q=6  m3/h  Hp=10 mH2O (max) z wirnikiem typu Vortex (EBARA DWVox75 lub
równowa ne). Maksymalny godzinowy dop yw cieków do pompowni wynosi 0,0375
– 0,55 m3/h
Wysoko  zbiornika przepompowni zale y od g boko ci posadowienia kana u
cieków surowych i powinna wynosi  ka dorazowo 1,10 m wi cej ni  wymiar

mierzony od dna kana u cieków surowych do powierzchni terenu.
Przepompownia cieków oczyszczonych - zbiornik urz dzenia wykonany jest z
polietylenu wysokiej g sto ci PEHD (o g sto ci minimalnej 935 kg/m3). Z uwagi na
trudne warunki gruntowe projektowane rozwi zanie pozwala uzyska  zwi kszon
sztywno  konstrukcji – zbiornik przepompowni musi wytrzyma  nacisk minimum
15,2 kN/m2 (wg DIN). cianka (podwójna) przepompowni (z o ebrowaniem na ca ej
wysoko ci) musi mie  grubo  minimum 10 mm. rednica urzadzenia wynosi
minimum 560 mm.  Urz dzenie jest wyposa one w zatapialn  pomp  do brudnej
wody o wydajno ci Q=6 m3/h   Hp=10  mH2O  (max)  z  wirnikiem  typu  Vortex  (typu
EBARA BestOne VOX lub równowa ne). Maksymalny godzinowy dop yw cieków do
pompowni wynosi 0,0375 – 0,55 m3/h
Wysoko  zbiornika przepompowni zale y od g boko ci posadowienia kana u
cieków surowych i powinna wynosi  ka dorazowo 1,10 m wi cej ni  wymiar

mierzony od dna kana u cieków surowych do powierzchni terenu.

2.4. Studnie ch onne
Górna warstwa filtracyjna studni ch onnej o wysoko ci co najmniej 0,5 m  powinna
by  wykonana z t ucznia o granulacji 16 - 32 mm, natomiast dolna - tzw. w ciwa
warstwa filtracyjna - grubego wiru. Wysoko  tej drugiej warstwy nie powinna by
mniejsza ni  0,5 m. W obudowie studni ( kr g dn 1000 mm wraz z pokryw  betonow
i w azem typu lekkiego)   na ca ej wysoko ci w ciwej warstwy filtracyjnej nale y
wykona  otwory rednicy 20 - 30 mm, s ce do odprowadzania cieków
przefiltrowanych. Wokó  studni w poszerzonym wykopie nale y wykona  jakby
przed on  warstw  filtracyjn  dla z agodzenia wyp ywu cieków oczyszczonych
odprowadzanych do gruntu. Warstw  filtracyjn  nale y zabezpieczy  poprzez
przykrycie jej geow óknin

2.5. Drena  rozs czaj cy.
boko  posadowienia drena u 60 ÷ 80 cm p.p.t.

Szeroko  rowka min. 50 cm.
Zalecany spadek drena u oko o 0,5 %.
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Warstwa filtracyjna pod drena em powinna by  wykonana ze wiru p ukanego o
uziarnieniu min. 20÷ 40 mm ub drobnego t ucznia drogowego. Ze wzg du na ryzyko
kolmatacji i s abe przewietrzanie warstwy, nie nale y stosowa  pospó ki. Grubo
warstwy min. 40 cm i szeroko ci 50 cm.
Obsypka ruroci gu winna by  wykonana z kruszywa p ukanego o frakcji min. 20 ÷40
mm.
Obsypk  nale y przykry  geow óknin  na ca ej szeroko ci obsypki.
Drena  zasypuje si  do poziomu terenu lub do wymaganej wysoko ci przykrycia 60 ÷
80 cm gruntem miejscowym i obsypuje si  zebranym humusem.
Warunkiem koniecznym dla prawid owego oczyszczania cieków w gruncie pod
drena em jest zapewnienie przewietrzania z a filtracyjnego poprzez zastosowanie
wentylacji wysokiej min. Ø 110 mm oraz wentylacji niskiej, któr  stanowi stanowi
studzienka zamykaj ca (zbiorcza) wraz z dotykow  rur  nawiewn .

azy studzienek (rozdzielczej i zamykaj cej) musz  by  widoczne i dost pne z
powierzchni terenu. W celu dostosowania wysoko ci studzienek do poziomu terenu
nale y stosowa  nadbudowy wysoko ci 250 lub 500mm.

2.6. Materia y na podsypk  ruroci gu
Materia em stosowanym na podsypk  powinien by  piasek drobno lub rednio
ziarnisty spe niaj cy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo  podsypki: 10cm.

2.7. Materia y na obsypk  ruroci gu
Obsypka rur musi by  wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia ruroci gu. Obsypka musi wynosi  min. 0,30m po
zag szczeniu. Nale y wykona  j  materia em identycznym co podsypk . Wymagany
stopie  zag szczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej warto ci Proctora. Zasypk
nale y wykona  w sposób zale ny od wymaga  struktury nad ruroci giem, mo e ona
by  wykonana gruntem rodzimym.

2.8. Beton
Beton u yty do wykonania elementów betonowych oraz elbetowych powinien
odpowiada  wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.9. Materia y elektryczne
Budowa przy cza kablowego YKY min 3x1,5mm2 z istniej cej instalacji za
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni cieków oraz
oczyszczalni.

3. Sprz t
Sprz t niezb dny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
- koparko- adowarki,
- sprz t do zag szczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowy adowcze,
- szpadle , opaty ,wiadra ,taczki
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci wykonywanych robót
monta owych jak i przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.
Liczba jednostek i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie robót
zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej w terminie przewidzianym umow . Sprz t powinien by  stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i sk adowanie
4.1. Transport rur, kszta tek, studzienek oraz kabli
Rury kanalizacyjne pakowane s  w wi zki zabezpieczone listwami drewnianymi i
ci gni te ta . Kszta tki pakowane s  w kartony. Rury w wi zkach musz  by

transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej d ugo ci i by
unieruchomione. Nale y chroni  rury przed uszkodzeniami pochodz cymi od
pod a, na którym s  przewo one, od zawiesi transportowych, stosowania
niew ciwych narz dzi i metod prze adunku. Wysoko  sk adowania rur nie mo e
by  wi ksza ni  2 m. Ko ce rur winny by  zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wk adkami. Przewóz rur powinien odbywa  si  przy temperaturze powietrza –5 do
30°C.  Zaleca si  szczególn  ostro no  przy transportowaniu  w temperaturze
poni ej 0°C. gdy  niskie temperatury obni aj  odporno  tworzywa na uderzenia
mechaniczne.
Studzienki kanalizacyjne, kszta tki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nale y
transportowa  zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materia ów izolacyjnych
Przewo enie kruszyw i piasku mo e odbywa  si  przy wykorzystaniu rodków
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów
samowy adowczych. Materia y nale y zabezpieczy  przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powy sze zasady
obowi zuj  równie  przy przewo eniu materia ów izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanki betonowej nale y u rodków transportu do tego
przeznaczonych, które nie spowoduj  segregacji sk adników (rozwarstwienia
betonu), zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nale y
prowadzi  w temperaturze zezwalaj cej na u ycie mieszanki betonowej bez
nara enia na przekroczenie granic okre lonych  wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urz dze  technologicznych
Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni  transportowane s  w ca ci
samochodem skrzyniowym. Za adunek i wy adunek nale y przeprowadza  r cznie
zgodnie z odno nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z
skrzyni adunkowej samochodu, przetaczanie po nierówno ciach, jak równie
przesuwanie po nierównym terenie za pomoc  samojezdnych rodków transportu (
koparko- adowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urz dze . Pozosta e
urz dzenia technologiczne mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ci aru przewo onych wyrobów.
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Przy adowaniu, przewo eniu i roz adowywaniu wszystkich materia ów nale y
zachowa  aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpiecze stwa i
higieny pracy.

4.5. Sk adowanie
a) Rury nale y sk adowa  na g adkiej powierzchni, wolnej od ostrych wyst pów i

nierówno ci w pozycji poziomej do wysoko ci nie wy szej ni  2m , tak aby nie
uszkadza  kielichów i bosych ko cówek rur,

b)  Sk adowisko powinno by  zabezpieczone przed bezpo rednim szkodliwym
dzia aniem promieni s onecznych ,opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nie przekraczaj cej 40 °C

c) Studzienki oraz kszta tki kanalizacyjne nale y sk adowa  zgodnie z
wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu
pomieszczeniu.

d) Kruszywo i wir nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u.
Nale y je zabezpieczy  przed zanieczyszczeniem

e) Magazynowanie urobku wzd  wykopów w ok adzie spulchnionym.
f) Magazynowanie piasku punktowe w s siedztwie wykopu.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Przed
przyst pieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
a) Wykopy pod kana y cieków surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach

kategorii III-IV nale y wykona  mechanicznie koparkami podsi biernymi o
pojemno ci ki do 0,60m3 a przypadku zwartej zabudowy r cznie. Warstw
ziemi urodzajnej nale y sk adowa  po jednej stronie wykopu a pozosta y urobek
po drugiej stronie wykopu. Wykona  nale y wykop otwarty o g boko ci o 10cm
wi kszej jak na profilu.  Na dnie wykopu wykona  warstw  wyrównawcz  tj. 10
cm piasku. Po u eniu ruroci gu  nale y przyst pi  do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem gr.15cm po zag szczeniu. Pozosta   g boko ci wykopu zasypa
gruntem rodzimym  z onym obok wykopu w ten sposób e ostatni  wierzchni
warstw  tworzy  b dzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni cieków surowych i
oczyszczonych wykona  mechanicznie koparkami podsi biernymi o pojemno ci

ki do 0,60m3 Warstw  ziemi urodzajnej nale y sk adowa  po jednej stronie
wykopu a pozosta y urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nale y
rozplantowa  mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod studnie ch onne wykona  mechanicznie koparkami podsi biernymi o
pojemno ci ki do 0,60m3 Warstw  ziemi urodzajnej nale y sk adowa  po jednej
stronie wykopu a pozosta y urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku
nale y rozplantowa  mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.
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d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni
cieków surowych i oczyszczonych wykona  r cznie , zgodnie z instrukcj

monta u producenta urz dze .

5.2. Roboty monta owe
a) Monta  ruroci gów.
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu u  ruroci gi o po czeniach
kielichowych z pier cieniem gumowym nasuwaj c kielich nast pnej rury na bosy
koniec poprzedniej. Nale y pami ta  aby kierunek sp ywu cieków kierowany by  w
kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nale y oczy ci  od wewn trz i z
zewn trz z ziemi ,oraz sprawdzi  czy nie uleg y uszkodzeniu podczas transportu.
Przed przyst pieniem do wykonania obsypki nale y sprawdzi  czy rury ca  doln
powierzchni  przylegaj  do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z
warto ciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku

b) Monta  oczyszczalni.
Na przygotowanej uprzednio p ycie dennej o grubo ci ok. 20 cm. z betonu klasy C-10
ustawi  zbiornik oczyszczalni pami taj c aby otwór wlotowy cieków w oczyszczalni
by  umieszczony naprzeciw rury doprowadzaj cej cieki. Po czy  oczyszczalni  z
kanalizacj  doprowadzaj cieki oraz z odp ywem wody oczyszczonej. Zbiornik
oczyszczalni wype ni  wod  do wysoko ci odp ywu. Wykona  obsypk  drobnym
piaskiem w formie pier cienia wokó  zbiornika oczyszczalni o grubo ci ok. 10 – 15 cm
do wysoko ci rury odprowadzaj cej wod  oczyszczon . Pozosta  cz  wykopu
uzupe ni  gruntem rodzimym. Zamontowa  pokryw  oczyszczalni. Obok zbiornika
oczyszczalni zamontowa  skrzynk  zasilaj co- steruj , dokona  niezb dnych
pod cze  (energia elektryczna, przewód powietrzny).
Prace monta owe wykona  zgodnie z instrukcj  monta u producenta urz dze .

c) Monta  przepompowni cieków surowych i oczyszczonych.
W przypadku monta u przepompowni cieków, w miejscu posadowienia
przepompowni cieków  nale y wykona  opask  cementow . Po wykonaniu wykopu
nale y przygotowa  mieszank  cementu „350” ze wirem frakcji 1-3mm, w stosunku
ilo ciowym 1:3. Przygotowan  mieszank  wysypa  na pod e wykopu na wysoko ci
20 cm. Nast pnie nale y w  przepompowni  do wykopu, wypoziomowa  j  i
pod czy  do instalacji. Pozosta  mieszank  rozsypa  na 0,5 m dooko a
przepompowni na wysoko ci 25 cm. W przypadku wyst powania wysokiego poziomu
wód gruntowych nale y zwi kszy  wysoko  obsypki w taki sposób, aby górna jej
powierzchnia by a powy ej poziomu wód gruntowych. Powsta  opask  cementowo-
wirow  nale y ubi , a nast pnie zasypywa  j  warstwami piasku grubo ci 25 cm.

Kolejne warstwy piasku nale y równie  zag ci . Je eli wyst puje wysoki poziom
wód gruntowych, nale y na czas monta u obni  jej poziom poni ej dna wykopu.
Zamontowa  pomp  wraz z przewodem t ocznym oraz pokryw  przepompowni.
Pod czy  przewód elektryczny do zasilania.
Prace monta owe wykona  zgodnie z instrukcj  monta u producenta urz dze .

d) Monta  kabli podziemnych
Kabel energetyczny nale y u  w ziemi na g boko ci min. 70 cm   oznaczy  foli
niebiesk  o grubo ci min. 0,5 mm i szeroko ci 20 cm. Skrzy owania kabla z innym
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uzbrojeniem podziemnym i z jezdni  wykona  os aniaj c kabel rur  PVC  ø 50 o
ugo ci podanej w planie.

Kabel wprowadzony na s up/ cian  os oni  rur  os onow .

e) Monta  studni ch onnej (w nasypie o wysoko ci min. 70 cm).
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu nale y wykona  warstw  wspomagaj
z gruboziarnistego wiru o wymiarach 2 m x 2 m i wysoko ci 0,5 m. Nast pnie nale y
wykona  w ciw  warstw  sorpcyjn  z kruszywa naturalnego o frakcji 16-32 mm,
warstwa ta jest identycznej wielko ci jak warstwa wspomagaj ca. Wykonane warstwy
przykry  na ca ej powierzchni geow óknin  o g sto ci min. 150 g/m2 w ten sposób e
zewn trzne brzegi geow ókniny za one s  na cian  wykopu po 0.3 m na stron .
Na tak przygotowane pod e ustawi  mechanicznie kr g ø 1000, wprowadzi
przewód t oczny do rodka kr gu. Ustawiony kr g przykry  pokryw  wyposa on  we

az  ø 600 oraz wywiewk  ø 110 z PVC. Pozosta  cz  wykopu uzupe ni
gruntem rodzimym. Monta  studni ch onnej przeprowadzi  uwzgl dniaj c rz dne
posadowienia zgodnie z dokumentacj  projektow .

6. Kontrola jako ci robót
a) Przed przyst pieniem do robót wykonawca powinien sprawdzi  czy

dostarczone materia y spe niaj  wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji,
dokumentacji projektowej oraz s  zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które nale y
wykona  obejmuj  nast puj cy zakres :

- Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow ,
- Sprawdzenie prawid owo ci wykonania podsypki,
- Sprawdzenie g boko ci u enia kana u,
- Sprawdzenie prawid owego wykonania kana u i przykanalików,
- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej ciach pod przeszkodami sta ymi,
- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj ,
- Sprawdzenie zasypki ochronnej kana u,
- Sprawdzenie prawid owo ci wykonanych po cze ,
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz zgodno
wykonania z dokumentacja projektow , specyfikacj  techniczn . W trakcie realizacji
prac nale y zachowa  niezb dne zabezpieczenia i wykorzysta rodki zapewniaj ce
utrzymanie zgodnego z obowi zuj cymi przepisami stanu bezpiecze stwa i higieny
pracy.

c) Zakres bada  przy odbiorze ko cowym obejmuje:
- Ogl dziny zewn trzne uporz dkowania terenu,
- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urz dze ,
- Sprawdzenie dokumentów budowy,
- Sprawdzenie prawid owo ci wykonanych bada  i pomiarów,
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7. Odbiór robót
a) Odbiory cz ciowe przeprowadza si  w stosunku do robót zanikaj cych lub

elementów, które podlegaj  zakryciu  np. podsypki pod ruroci gi p yty denne
pod zbiorniki, ruroci gi i kable uk adane w wykopach itp. Odbiory cz ciowe
mog  dotyczy  elementów robót stanowi cych zamkni  ca . Odbiór
cz ciowy polega na  sprawdzeniu elementów o których mowa w pkt. 6
niniejszej specyfikacji.

b) Odbiór ko cowy dokonywany jest po zako czeniu wszelkich prac zwi zanych
z realizacj  kontraktu. Do odbioru ko cowego nale y przedstawi  nast puj ce
dokumenty:

-  dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robót
-  protokó y odbiorów cz ciowych.
-  inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz  wykonanych prac.
-  wymagane prawem o wiadczenia kierownika budowy.
-  certyfikaty i inne dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych elementów i
   zamontowanych urz dze ,
Odbiory cz ciowe i ko cowe powinny by  dokonane przez powo an  w tym celu
komisj  przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Musz  by  one potwierdzone

ciwymi protoko ami. Je eli w trakcie odbioru oka e si , ze jako  wymagania nie
zosta y spe nione lub te  ujawni y si  jakie  usterki nale y uwzgl dni  to w protokole
podaj c jednocze nie termin ich usuni cia.

8.  Uwagi ko cowe
Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opó nienia, usterki, nienale yte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy. Umowa nie przewiduje zmian cen.
Zasady ci ci odpowiedzialno ci wykonawcy od chwili rozpocz cia robót do ich
odbioru przez zamawiaj cego oraz w okresie gwarancji i r kojmi:
Wprowadza si  zasad , i  wykonawca robót jest w pe ni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyj cia
placu budowy a  do dnia odbioru ko cowego obiektów przez zamawiaj cego.
Zabezpieczenie robót przed skutkami obni onych temperatur w okresie obni onych
temperatur - obci a wykonawc .
Okres odpowiedzialno ci za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi si
na okres r kojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które
spowodowa  w czasie prac przy realizacji zadania, a  do przekazania go
zamawiaj cemu.
Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji r kojmi:
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniej ce w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz za wady powsta e po
odbiorze lecz z przyczyn tkwi cych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie
wady powinno by  stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogl dzin maj cych
na celu jej stwierdzenie, nale y zawiadomi  wykonawc  na pi mie na 7 dni przed
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terminem dokonania ogl dzin. W protokole musi by  wyznaczony przez
zamawiaj cego termin na usuni cie stwierdzonych wad.
Strony mog  uzgodni , e wady usunie zamawiaj cy w zast pstwie wykonawcy i na
jego koszt w szczegó owych postanowieniach umowy. Usuni cie wad musi zosta
stwierdzone protokolarnie.
Stwierdzenie przez strony umowy, i  uszkodzenia powsta e w okresie trwania r kojmi
spowodowane zosta y niew ciw  eksploatacj  przez u ytkownika spowoduje , e
uprawnienia z tytu u r kojmi wygasaj  z dniem, w którym tak  okoliczno  strony
stwierdzi y. Wykonawca b dzie jednak do ustalonego terminu r kojmi zobowi zany
szkod  naprawi , za odr bnym wynagrodzeniem.
Organ mo e zleci  na koszt sprawcy katastrofy sporz dzenie ekspertyzy, je eli jest
to niezb dne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
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9. Przepisy zwi zane
-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z pó n. zm.  tekst jednolity.

-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71

-Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie   bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865)

-Rozporz dzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 w sprawie okre lenia rodzaju przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)

-Rozporz dzenie Ministra rodowiska  z dn. 24 lipca .2006 r., w sprawie warunków, jakie nale y
spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska wodnego.

-Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-monta owych Tom II. Instalacje sanitarne
i przemys owe.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do
stosowania przez MGPiB

-Instrukcje monta u producentów rur i uzbrojenia.

-PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych  i kanalizacyjnych.

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

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cz  1

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cz  2

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cz  3

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cz  4

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci nieniowe z polipropylenu.

-PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca
bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urz dzenia budowlane. Dopuszczalny poziom d wi ku.

Opracowa :


