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I. CZĘŚĆ OPISOWA  PFU 
 

(zgodnie z § 16 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 
poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 

 
DEFINICJE 
„Zamówienie”– oznacza całość prac projektowych i budowlanych realizowanych w ramach niniejszego 

zadania pod nazwą ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku”. 
 
„Dokumentacja Projektowa” – oznacza opracowane przez Wykonawcę projekty, rysunki, opisy, decyzje, 

uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji Zamówienia, a w szczególności – do wykonania Robót 
przez Wykonawcę. 
 

„Roboty” oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Zamówienia 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone), a polegające na: dostawach i wykonaniu 
modernizacji urządzeń i obiektów na oczyszczalni ścieków w Głogówku. 

 
„Instalacja” i/lub „Obiekt” oznacza wykonanie modernizacji obiektów na oczyszczalni ścieków  

w Głogówku wraz z towarzyszącymi jej rurociągami technologicznymi oraz instalacjami 
elektroenergetycznymi, telemetrycznymi i teletransmisyjnymi. 
 

„Wykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, wykonująca roboty na podstawie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej, w oparciu o Zamówienie zawarte w wyniku przeprowadzonego przez 
zamawiającego postępowania przetargowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej oraz 

wykonania robót, wyłoniona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym . 
 
„Inspektor nadzoru”– oznacza podmiot pełniący funkcję Inspektora nadzoru, w zakresie określonym  

w umowie, oraz zgodnie z polskim Prawem budowlanym. 
 
„Umowa” – oznacza umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót, zawartą 

między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
 „Prawo budowlane”– oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U.  

z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 
„Budowa” – oznacza wykonywanie Obiektu na terenie budowy; 

 
„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

 
„Roboty budowlane” – oznacza budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 

 
„Pozwolenie na budowę”– oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy, uzyskana przez Wykonawcę. 

 
„Zgłoszenie budowy” – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy w trybie artykułu 30 ustawy Prawo Budowlane [Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623]. 
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1.0. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT WYKONANIA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych, wykonanie robót budowlano-montażowych, przeprowadzenie rozruchu w ramach 
zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku”. 

Wielkość i ukształtowanie nowo projektowanych obiektów powinna zapewnić spełnienie wszystkich 
wymagań technologicznych i użytkowych, uwarunkowań konserwatorskich, oraz uzyskanie optymalnej 
lokalizacji wraz z innymi koniecznymi obiektami towarzyszącymi na terenie przewidzianym pod 

zabudowę dla tego zadania.  
Planowane przedsięwzięcie będzie uwzględniać wszystkie roboty i media zewnętrzne i wewnętrzne, 
niezbędne do funkcjonowania urządzeń, takie jak: zasilanie energetyczne, sterowanie wraz z AKPiA, 

kanalizacją, teletechnika zagospodarowanie terenu itp. 
Inwestycja ta jest inwestycją celu publicznego. 
 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków musi spełniać określone wymagania zawarte w: 
a)  Ustawie Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z późn. zm.) 

b)  Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z poźn. zm. ) 
c)  Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2017 poz. 1566;2180) 
d)  Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 139) 
e)  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
 ściekowych (Dz.U. z 2015 poz. 257) 

f)  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków jakie należy 
 spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie  
 szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014 poz. 1800). 

 
Oczyszczalnia winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 
a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 

b)  ochrony przeciwpożarowej, 
c)  przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 
d)  przepisów BHP i ochrony zdrowia, 

 
Powinna gwarantować ochronę przed hałasem pracowników eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na 
poziomie obowiązujących przepisów, bez konieczności stosowania ochrony indywidualnej pracowników  

i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych  
i serwisowych. Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(Dz. U. z 2014 poz. 112). 
Oczyszczalnia w zakresie czynności eksploatacyjnych powinna spełniać warunki szczegółowej ochrony 

pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 81, poz. 716) oraz innych obowiązujących 

przepisów. 
Oddziaływanie na środowisko oczyszczalni w zakresie objętym niniejszym zamówieniem po przebudowie 
musi zamykać się w granicy działki istniejącej oczyszczalni ścieków. 
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2.0. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Niniejsza część PFU ustala wytyczne dla dostarczanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, 
Materiałów oraz wykonywanych przez niego Robót. Wskazanie konkretnego materiału lub urządzenia nie 
oznacza konieczności zastosowania go w Robotach. Jeśli nie ustalono inaczej, wszystkie Roboty mają być 

zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszym Rozdziale. 
Jeżeli, w celu osiągnięcia efektu pracy oczyszczalni ścieków czy dla prawidłowej realizacji robót konieczne 
okaże się wykonanie jakichkolwiek instalacji, obiektów, robót, nieopisanych w niniejszej PFU, to 

Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania na własny koszt. 
Każda proponowana zmiana przedstawiona inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do uzgodnienia 
powinna zawierać uzasadnienie celowości dokonania zmiany.  

 
Należy także uwzględnić następujące istotne zagadnienia:  

� warunki lokalne;  

� trwałość i niezawodność działania oraz minimalny okres działania;  
� elastyczność pracy przy różnych wielkościach przepływu i ładunków;  
� łatwość eksploatacji i utrzymania urządzeń i aparatury;  

� zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w czasie budowy;  
� zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w czasie eksploatacji oczyszczalni;  

� zagadnienia związane z ochroną środowiska;  
� dozór w ciągu 24  godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu;  
� niskie zużycie energii i niskie koszty eksploatacji.  

 
Projekt powinien obejmować modernizację oczyszczalni ścieków dla  ilości i jakości ścieków określonych 
w PFU. 

Modernizowana oczyszczalnia ścieków powinna mieć możliwość oczyścić ścieki do wymaganych 
parametrów dla obecnie notowanych ilości i jakości ścieków jak i dla wartości prognozowanych.    
Zaleca się, aby przed wykonaniem Projektu zbadać jakość ścieków surowych.  

Badania powinny być przeprowadzone na próbach dobowych średnioważonych, pobieranych przez okres 
co najmniej 15 dni, co pozwoliły na bardziej dokładną ocenę stopnia infiltracji jak również 
współzależności pomiędzy stężeniem zanieczyszczeń wyrażonych różnymi wskaźnikami.  

3.0. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 
3.1. PROJEKT 

Zakres zamówienia (modernizacji) obejmuje wykonanie w ramach wstępnych prac: 
1) zweryfikowanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

przedmiotu Zamówienia, 
2) wykonanie, niezbędnych pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych.  

3) wykonanie inwentaryzacji modernizowanych obiektów, istniejących instalacji i przewodów 
międzyobiektowych, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla sporządzenia dokumentacji 

projektowej oraz wykonania robót budowlanych.  
4) Wykonawca na etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej winien dokonać uzgodnień 

dotyczących zasilania energetycznego z użytkownikiem oczyszczalni. 

5) Wykonawca musi przygotować niezbędną dokumentację do uzyskania warunków technicznych  
i podpisania wymaganych umów (umowy z dostawcami mediów, pozwolenia na wycinkę,  
pozwolenia na wyburzenia itp.).     

6) Uzgodnienie pozostałych mediów przez Wykonawcę na etapie wykonywania Dokumentacji 
Projektowej. 
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Kolejnym etapem jest opracowanie i uzgodnienie u Zamawiającego: 
1) koncepcji programowo–przestrzennej modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie:  

 (3 egz.) 
a) części opisowej (opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, 

instalacyjnych i materiałowych) 

b) części rysunkowej  
� plan sytuacyjny zagospodarowania terenu obejmujący usytuowanie nowych oraz  

przebudowanych starych obiektów/ elementów oczyszczalni 

� szczegóły rozwiązań budowlanych oraz technologicznych zmodernizowanych obiektów oraz  
instalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu budowlanego 

� niezbędne przekroje i rysunki obiektów/ elementów nowych oraz modernizowanych starych na  

terenie oczyszczalni ścieków  
 

2) projektu budowlanego (4 egz.) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień,  

operatów i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę.  
Zamawiający dla usprawnienia procesu inwestycyjnego dopuszcza podział projektów na oddzielne etapy 
i na ich podstawie uzyskiwanie oddzielnych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, 

zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych i rozbiórki, itp.).  
Na podstawie tak uzyskanych decyzji administracyjnych Zamawiający dopuszcza etapowanie realizacji 

robót budowlanych.  
 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z:  

� Ustawą - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami);  

� Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z  dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012  
poz. 462 z późn. zm.);  

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.690  
z późn. zm.);  

� Innymi  obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi normami.  

 
Projekt Budowlany należy wykonać przez uprawnionych Projektantów. Projektanci muszą uzyskać 
wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenia zgodnie z polskimi przepisami.   

W przypadku, gdy zaproponowana przez Wykonawcę technologia będzie wymagała zmiany zapisów 
wydanych już decyzji (lokalizacyjnej i środowiskowej), na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania na 
rzecz Zamawiającego niezbędnych zmian/uzyskania nowych decyzji. Projekt budowlany będzie 

zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.  
 

3)  projektu wykonawczego (4 egz.) + wersja elektroniczna CD (2egz.) 
Dokumentacja Wykonawcza będzie zawierała uszczegółowienie projektu budowlanego, dokładne rysunki 
niezbędne do wykonania Robót.   

Projekt Wykonawczy będzie zawierał szczegółowe rozwiązania projektu budowlanego oraz projekty 
branżowe. Projekty branżowe będą oddzielnie oprawione z uwzględnieniem podziału na rodzaj 
wyposażenie i obiekty. Proponowany podział na poszczególne branże będzie skoordynowany przez 

Inżyniera Kontraktu po wykonaniu projektu budowlanego. Jako minimum następujące części będą 
stanowić Projekt Wykonawczy: plany, rysunki precyzujące lokalizacje obiektów, określające kształt, 
właściwy sposób i technologie wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z określeniem przyjętych 

rozwiązań, ustaleniem kolejności prac w nawiązaniu do uzgodnionego Programu Robót, sposób 
wykonania w zgodności  
z obowiązującymi przepisami. 
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Wszystkie niezbędne opinie, koordynacje między branżowe, sprawdzenia, zatwierdzenia itp. muszą być 
włączone do opisowej części poszczególnych projektów branżowych. 
4)  innych projektów, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania:  
� Projekt Organizacji Robót (POR) 

� Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 
� Projekt rozruchu urządzeń oczyszczalni (obejmujący Program Prób Końcowych oraz Program 

Prób Eksploatacyjnych) 

5)  wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (4 egz.) + wersja 
 elektroniczna CD (2 egz.) 
6) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich obejmujących wszystkie projekty branżowe  

 (3 egz.) + wersja elektroniczna CD (format pdf + edytowalna ath) (2egz.) 
7) obsługę geodezyjną 
8) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją 

 projektową  
9) dostawę i montaż urządzeń i instalacji 
10)  wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów  

11)  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
12)  przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni ścieków 

13)  dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp  
 i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji 
 obiektu oczyszczalni ścieków 

14)  wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi obiektów  
 i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni (3 egz.) 
15)  wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.) + wersja elektroniczna CD (2 egz.) 

16)  wykonanie tablic informacyjnych 
17)  wykonanie oznakowania obiektów i instalacji 
 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie o ile będzie 
wymagana.  
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy (Projektanta) były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca 

uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne 
niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania wymaganych urządzeń do 
rozruchu i eksploatacji. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
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3.2. ROBOTY BUDOWLANE 
Na podstawie projektów opisanych powyżej, w ramach budowy,  zostaną zmodernizowane  

i wybudowane n/w obiekty: 
W dalszej części opracowania opisany został II etap modernizacji oczyszczalni:  
  

Budowa nowych obiektów: 
1.0. Budynek prasy i higienizacji osadów – obiekt C 

1.1. Roboty budowlane związane z wykonaniem budynku i jego wyposażeniem 

1.2. Układ odwadniania osadu 
1.3. Układ transportu i higienizacji osadu 

 

Modernizacja istniejących obiektów: 
2.0. Złoża zraszane – obiekt 06 

2.1. Zadaszenie złóż biologicznych 

2.2. Wymiana drabinek wejściowych 
3.0. Osadniki wtórne – obiekt 07 

3.1. Wymiana pomostów obsługowych i balustrad ochronnych  

4.0. Staw stabilizacyjny - tlenowy – obiekt 09 
4.1. Oczyszczenie stawu z osadu 

4.2. Wykonanie przegrody i deszczownicy 
4.3. Wymiana pomostu obsługowego oraz klapy powodziowej  
4.4. System napowietrzania  

4.5. Recyrkulacja osadów do pompowni  
5.0. Koryto odpływowe oraz wylot ścieków oczyszczonych 

5.1. Zarurowanie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone  

5.2. Wylot ścieków do stawu 
6.0. Składowisko osadów odwodnionych – obiekt 08/1 

6.1. Powiększenie powierzchni składowiska 

6.2. Zadaszenie powierzchni składowiska osadów 
7.0. Zasilanie oraz AKPiA dla nowych i modernizowanych obiektów 
8.0. Monitoring oraz oświetlenie obiektów  

9.0. Teren zewnętrzny  
9.1. Wyprofilowanie nowych dróg 
9.2. Wymiana istniejących płyt chodnikowych  

10.0. Sprzęt do obsługi oczyszczalni  
10.1. Przyczepa samorozładowcza 
10.2. Ładowarka do pryzmowania i załadunku  

11.0. Neutralizacja zapachów, ogrzewanie obiektów oczyszczalni 
12.0. Opracowanie projektów z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

 
Z uwagi na to, że przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejącej i funkcjonującej 
oczyszczalni ścieków, należy uwzględnić możliwość prowadzenia prac budowlanych  
i montażowych w sposób umożliwiający ciągłość działania oczyszczalni.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości czasowych przerw pracy oczyszczalni. 
 

Teren budowy powinien być przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo 
budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrębnych, w szczególności, 
normujących zagadnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony 

środowiska. 
 

� Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań placu budowy i ustalenia/ potwierdzenia 

dostępności istniejącego uzbrojenia terenu.  
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� Wykonawca powinien uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne związane 
z budową.  

� Wykonawca wybuduje nowe obiekty, zmodernizuje, rozbuduje lub przebuduje obiekty istniejące, 
zlikwiduje istniejące obiekty przewidziane do likwidacji.  

� W ramach robót Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie fabrycznie nowe urządzenia 

(mechaniczne, elektryczne, AKPiA i inne) niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 
 

1. Wymagania dotyczące ubezpieczenia 
Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć Roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 
zostaną w umowie. 
 

2. Nadzory autorskie 
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów — autorów Dokumentacji 
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą  

w zakresie koniecznym oraz na żądanie inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
 
Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

� Wpis do Dziennika Budowy. 
� Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 

Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenia projektantów — autorów, 
załączonych do Dokumentacji powykonawczej. 

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Kwotę Kontraktową. 

 
3.3. SZKOLENIE, ROZRUCH, PRZEJĘCIE ROBÓT OD WYKONAWCY 

 
1) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego i/lub Użytkownika, przeprowadzi na swój koszt  
 rozruch urządzeń, Próby Końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch 
 próbny). Próby Eksploatacyjne i eksploatacja próbna odbędzie się zgodnie z wymaganiami  

 Zamawiającego określonymi w PFU. 
2) Wykonawca także wyposaży w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny  
 pracy wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 

3) Wykonawca uzyska także pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej, 
 kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania. 
4) Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów  

 realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 
5) Na czas rozruchu Wykonawca dostarcza wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak  
 również pokrywa koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. 

6) Rozruch urządzeń oczyszczalni oraz osiągnięcie zamierzonego efektu, będzie realizowane w miarę  
 kończenia kolejnych etapów prac. 

7) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po  
 zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu mechanicznego i technologicznego urządzeń oraz  
uzyskaniu wymaganego efektu minimum . 
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4.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
4.1. LOKALIZACJA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Głogówek o powierzchni ok. 170 km2 (stan na 31.12.2016, GUS) położona jest w południowej 
części województwa opolskiego i wschodniej części powiatu prudnickiego i graniczy z gminami: 

Strzeleczki (od północy), Krapkowice i Walce (od północnego –wschodu), Pawłowiczki i Głubczyce (od 
południa), Lubrza  
i Biała (od zachodu) i Reńska – Wieś (od wchodu). 

 
Gmina miejsko-wiejska Głogówek administracyjnie podzielona jest na miasto Głogówek i 21 sołectw: 
Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, 

Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice, Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, Tomice, 
Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada, Zwiastowice. 
Na terenie gminy Głogówek wyznaczona została aglomeracja „Głogówek”, w której skład wchodzą m.in. 

miejscowości : Głogówek, Dzierżysławice, Mochów, Racławice Śląskie.  
 

4.2. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA  
4.2.1. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Na urozmaicone ukształtowanie terenu gminy Głogówek zasadniczy wpływ mają jej dwie jednostki  
morfologiczne: obszar wysoczyzny plejstoceńskiej Płaskowyżu Głubczyckiego oraz obniżenie Kotliny 

Raciborskiej.  
Powierzchnia terenu gminy opada od strony południowo – zachodniej w kierunku północnym i północno 
- wschodnim, ku niedalekiej dolinie Odry. Deniwelacja terenu dochodzi do około 80m, przy czym najniżej 

położone są tereny znajdujące się w obrębie doliny rzeki Osobłogi i Straduni (Kotlina Raciborska)  
w rejonie wsi Kierpień i Twardawa, gdzie wysokość bezwzględna wynosi około 175 m n.p.m., a największą  
wysokość osiągają tereny położone na Płaskowyżu Głubczyckim w południowo - zachodniej części gminy  

– 255m n.p.m. w rejonie wsi Racławice Śląskie. Wyraźnymi osiami obniżenia terenu są głębokie doliny 
rzeki Osobłogi oraz Straduni, przecinające ją z kierunku S-W na N-E, położone w stosunku do terenów 
przyległych o 10 do 30 m niżej.  

Obszar gminy pod względem geologicznym znajduje się w rejonie depresji śląsko-opolskiej, na przedpolu 
Sudetów Wschodnich. Podłoże stanowią utwory trzeciorzędowe, pochodzące głównie z miocenu,  
a sporadycznie z pliocenu. Na te osady składają się głównie iły oraz piaski barwy szarej i żwiry  

z otoczakami, zalegające naprzemiennie. Utwory te zalegają od głębokości 25 -40 m p.p.t.  
Wierzchnią warstwę budują przeważnie osady czwartorzędowe. Ich miąższość jest duża i zróżnicowana,  

a waha się od około 1 do 40 in. Spągową część czwartorzędu stanowią plejstoceńskie gliny zwałowe  



12 
 

o miąższości 2-5 m. Pozostałe jego warstwy reprezentowane są przez serię osadów plejstoceńskich oraz 
holoceńskich Mają one istotne znaczenie dla kształtowania się na terenie gminy warunków geologiczno - 

inżynierskich. 
Miasto Głogówek stanowi ośrodek ponadpodstawowych usług o zasięgu gminnym i stanowi 
wyspecjalizowany ośrodek przemysłu rolno – spożywczego. 

 
Strukturę przestrzenną gminy Głogówek charakteryzują:  

� obszary użytków czysto rolnych  

� niski stopień zalesienia,  
� równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza,  
� przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.  

 
Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów 
rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi 

warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny 
zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin 
rzecznych i innych obniżeń. 

 
4.2.2. WODY PODZIEMNE  

Obszar gminy Głogówek leży na pograniczu dwóch regionów hydrogeologicznych: XXVI Regionu 

Sudeckiego, 10 Podregionu Głubczyckiego oraz XXIV Regionu Raciborskiego. 
Do pierwszego należą tereny centralnej części gminy w okolicach Dzierżysławia, Nowej Cerekwi  
i Nasiedla, do drugiego pozostałe jej obszary. 

Główny poziom wodonośny w części terenu opracowania należącej do Podregionu Głubczyckiego  
zlokalizowany jest w piaskowcach i szarogłazach dolnego karbonu na głębokości od kilku do 30 m.  
Zwierciadło wody jest swobodne lub lekko napięte, wydajność poziomu waha się od 2 do 20 m3/h. 

Uzupełniającym poziomem jest poziom czwartorzędowy w piaskach i żwirach wodnolodowcowych 
Zlodowacenia Odry. 
Głębokość zwierciadła wód wynosi od kilku do 15m, miąższość utworów wodonośnych jest niewielka. 

Wydajność swobodnych lub lekko napiętych wód wynosi od 2 do 15m3/h, a lokalnie, gdzie pokrywa 
czwartorzędowa charakteryzuje się niewielką grubością, jest znacząco mniejsza.  
 

4.2.3. WODY POWIERZCHNIOWE 

Gmina Głogówek położona jest w zlewni rzeki Odry. Sieć wód powierzchniowych w gminie kształtu ją 
rzeki Osobłoga, Stradunia, Swornica i Młynówka. 

Obszar gminy Głogówek położony jest w granicach dziesięciu Jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP rz). Większość wód powierzchniowych odznacza się złym stanem.  
 

4.2.4. ZAGROŻENIE POWODZIOWE  

Na terenie gminy Głogówek w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) wyznaczono jedną 
rzekę: Osobłogę (na odcinku od km 0-22), która zakwalifikowała się do opracowania map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym, natomiast w II cyklu planistycznym 
nie przewidziano opracowania dodatkowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 
dla pozostałych cieków w granicach gminy Głogówek. 

Należy zaznaczyć, iż zgodne z informacją RZGW Wrocław dla rzek/zlewni przepływających przez teren 
gminy Głogówek nie obowiązuje Studium Ochrony Przeciwpowodziowej, natomiast opracowane MZP  
i MRP dla rzeki Osobłogi teraz pełnią prawną podstawę do podejmowania działań, związanych  

z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. W związku z powyższym obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią zostały wyznaczone jedynie dla rzeki Osobłogi (jedynie na odcinku od 
km 0-22), a ich zasięg został przedstawiony na wspomnianych już mapach zagrożenia powodziowego.  
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4.3. GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA  
4.3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA  

Miasto i Gmina Głogówek posiadają uregulowany system zaopatrzenia w wodę, system zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę jest dobrze rozwinięty. Mieszkańcy miasta i gminy są zaopatrywani w wodę 
pochodzącą z ujęć podziemnych. Według stanu na koniec 2016r. 98,5 % mieszkańców gminy korzysta  
z sieci wodociągowej. 

Wody powierzchniowe na terenie gminy Głogówek nie są ujmowane do celów zaopatrzenia ludności  
w wodę pitną. 
Usługi dla ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę świadczy Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku, 

którego udziałowcem jest Gmina Głogówek. 
 

4.3.2. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

Sieć kanalizacji na terenie gminy Głogówek jest w przeważającej części siecią ogólnospławną. Niewielki 
fragment sieci jest siecią rozdzielczą. Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy wynosi 3,5 km. 
Poza terenem objętym kanalizacją deszczową wody deszczowe z ulic odpływają do przydrożnych rowów. 

 
4.3.3. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Aktualnie w Głogówku działa oczyszczalnia ścieków, obsługująca miasto oraz miejscowości tj.  Racławice 
Śląskie, Dzierżysławice oraz Mochów. 

Gospodarstwa domowe nie podłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej korzystają z bezodpływowych 
zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Wg. stanu na koniec 2016 r. 49,7% mieszkańców gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej.  
Na terenie gminy Głogówek wyodrębniona jest również zabudowa nie przewidywana do objęcia jej 
kanalizacją grupową. Rezygnacja z budowy kanalizacji grupowych w niektórych miejscach podyktowana  

jest rozproszonym charakterem zabudowy, a co za tym się wiąże znacznymi kosztami jednostkowymi  
w przeliczeniu na poszczególne gospodarstwa domowe. Na terenach tych gospodarka ściekowa opiera się 
na powszechnym –przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do  

oczyszczalni ścieków, a także niekiedy na pola uprawne lub nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim  
odprowadzaniu ścieków do odbiornika.  
 

Charakterystyka odprowadzania ścieków z terenu gminy Głogówek -stan na rok 2016/2017 
� Długość sieci kanalizacyjnej – 37,8 km 
� Ilość przyłączy – 1508 szt. 

� Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej – 7546 os. 
 
Podstawowe dane z zakresu aglomeracji Głogówek przedstawiają się następująco (na podstawie AKPOŚK 

2015, stan na 2015r.): 
� rzeczywista równoważna Liczba mieszkańców (RLM) – 7730 
� liczba mieszkańców korzystająca z systemu kanalizacyjnego – 7659 osób 

� liczba mieszkańców korzystająca ze zbiorników bezodpływowych – 71 
� liczba mieszkańców korzystająca z przydomowych oczyszczalni – 0 

 
4.4. CHARAKTERYSTYKA POŁOŻENIA OCZYSZCZALNI 

 

Ścieki kanalizacją sanitarną kierowane są do oczyszczalni mechaniczno - biologicznej w Głogówku.  

Teren oczyszczalni znajduje się na północny wschód od centrum miasta Głogówek w bezpośrednim 
sąsiedztwie rzeki Osobłogi. Do oczyszczalni głównie przylegają użytki zielone oraz pola uprawne.   
Pod względem morfologicznym jest to fragment tarasu w dolinie rzeki, obręb płaskowyżu Głubczyckiego  

o rzędnych 184-185,0 m n.p.m. Wzdłuż rzeki Osobłogi znajdują się wały przeciwpowodziowe o rzędnej 
korony ok. 185,6m n.p.m.   
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Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest przy ul. Jagiellońskiej w Głogówku, na działce  
o nr ewid. 194 (właścicielem działki jest Gmina Głogówek). Powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi ok. 

2,6ha. W trakcie powodzi w 1997r została częściowo zniszczona, a zmodernizowano ją po 1998 r.  
Dojazd do oczyszczalni ścieków stanowi droga o nawierzchni gruntowej.  
 

W granicach gminy Głogówek ustanowione w planie miejscowym są następujące formy ochrony: 
� strefa ochrony konserwatorskiej A obejmująca średniowieczny układ urbanistyczny miasta 

Głogówka wraz z zamkiem, parkiem oraz barokowym założeniem klasztoru franciszkanów; 

� strefa ochrony KC występowania cennych elementów historycznej struktury przestrzennej - 
obejmującą przedmieścia południowe i północne oraz założenie urbanistyczne Głogowca; 

� strefa ochrony krajobrazu kulturowego KK obejmująca tereny miejskiego parku przyzamkowego  

i cmentarza miejskiego; 
� strefa ochrony ekspozycji E obejmująca ochronę ekspozycji panoramy miasta, ochronę ciągów 

widokowych, ochronę punktów dalekich i bliskich widoków; 

� strefa obserwacji archeologicznej OW obejmująca obszar Starego Miasta, zamku oraz potencjalne 
obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska archeologicznego 

� ochrona krajobrazu kulturowego oraz wartościowych panoram wsi i miasta Głogówek na 

obszarze doliny rzeki Osobłogi 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

� Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie objętym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

� Zgodnie z Decyzją Starosty Prudnickiego, znak WIO-I.6341.31.2015 udzielono pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Głogówku 
do rzeki Osobłogi, o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska, dla 
oczyszczalni o RLM w przedziale 2000-14999. (Pozwolenie jest ważne do 31.01.2026 r.) 

� Oczyszczalnia posiada opinię geotechniczną z 1998 roku. 

 
W celu Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, a tym samym wypełnienia wymogów Dyrektywy 
z maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 

40-52, z późn. zm.) gdzie stworzony został Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK).  

Oczyszczalnie zaplanowane i zrealizowane w ramach KPOŚK powinny posiadać przynajmniej wydajność 
umożliwiającą przyjęcie wszystkich ścieków powstających na obszarze aglomeracji oraz zapewnić 
wymagany, zależny od wielkości aglomeracji, standard ich oczyszczania. 

Zgodnie z Aktualizacją KPOŚK 2015 w aglomeracji Głogówek spełniony jest warunek 1 (wydajność 
oczyszczalni ścieków), warunek 2 (standardy oczyszczania ścieków). Dotychczas nie spełniony jest 
warunek 3 (% RLM objętych siecią kanalizacyjną), który zostanie spełniony po zrealizowaniu 

planowanych inwestycji.  
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4.5. WARUNKI GRUNTOWO -WODNE  
 

Dla przedmiotowej inwestycji została wykonana dokumentacja „Techniczne badania” podłoża 
gruntowego dla projektu technologicznego w 1998 roku.  
Nawiercony poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym zalega na poziomie 1,5 – 3,0m p.p.t. 

stabilizowany na poziomie 1,1 – 2,3m p.p.t. Okresowy poziom wód gruntowych osiąga nawet 0,5 m p.p.t.  
Z uwagi na to, że warstwa wodonośna nie posiada szczelnej izolacji od wpływów powierzchniowych, 
stwierdzony poziom wody gruntowej wykazywać może wahania uzależnione od pory roku, wielkości 

opadów, wodostanu w rzece Osobłodze.  
 

4.6. AKTUALNY UKŁAD TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TWORZĄ NASTĘPUJĄCE  

 PODSTAWOWE URZĄDZENIA:  
 

� punkt zlewny ścieków,  

� krata mechaniczna z mechanicznym zgarniaczem skratek, 
� krata ręczna awaryjna,  
� piaskownik dwukomorowy poziomy,  

� przepompownia główna ścieków,  
� osadnik Imhoffa - 3 szt.,  

� złoża biologiczne - 2 szt.,  
� osadniki wtórne poziome – 2 szt.,  
� staw stabilizacyjny tlenowy,  

� stacja odwadniania osadów,  
� operacyjne składowisko osadów odwodnionych o powierzchni F = 567m2,  
� wylot ścieków do rzeki Osobłogi. 

 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Osobłogi w km 18+750. W celu kontroli ilości i jakości 
ścieków wprowadzanych do rzeki Osobłogi, na końcowym odcinku kanału odprowadzającego 

oczyszczone ścieki zabudowano studzienkę kontrolno-pomiarowa. Skarpy w rejonie wylotu 
zabezpieczone są kamieniem i faszyną. 
Odwadnianie osadów po osadniku Imhoffa odbywa się na prasie filtracyjnej. Eksploatację oczyszczalni 

prowadzi Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku. 
Wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy prowadzi również Zakład Mienia Komunalnego  
w Głogówku. 

 
4.7. PARAMETRY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: 
 

(wg istniejącego pozwolenia wodnoprawnego – znak WIO.I.6341.31.2015  - ważność do 31.01.2026r.) 
� Odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych – Qśrd = 1500 m3/d 

� Odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych – Qmaxh = 150 m3/h 
� Jakość oczyszczonych ścieków komunalnych: 

-   BZT5 = 25 mg O2/l 

-   CHZTmd= 125 mgO2/l 
-   Zawiesina ogólna = 35 mg/l 

 

4.8. AKTUALNY SKŁAD ŚCIEKÓW: 
 
Zestawienie wyników badań podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w próbkach średniodobowych 

ścieków dopływających kanalizacją do oczyszczalni: 
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Stężenia i ładunki podziemnych zanieczyszczeń – ścieki surowe: 
 

 
ŁADUNEK STĘŻENIE 

BZT5 1089 kg O2/d 360 g O2/m3 

ChZT 2420 kg O2/d 800 g O2/m3 

Zawiesina ogólna 756 kg/d 250 g/m3 

Fosfor ogólny 21,3 kg P/d 13,1 g P/m3 

 
 

4.9. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – STAN ISTNIEJĄCY – rys. nr 2.0 

 
Technologia oczyszczania ścieków oparta jest na układzie mechanicznego i biologicznego oczyszczania 
ścieków. Aktualny proces oczyszczania ścieków i przeróbki osadów przebiega następująco: 

 
Węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków 

� punkt zlewny 
� kraty (mechaniczna i ręczna – zblokowane z punktem zlewnym ścieków) 
� piaskownik poziomy z korytem pomiarowym (Venturiego – KPV IV z odwodnieniem piasku, tacą 

magazynowo- ociekową)  
� obejście awaryjne piaskownika 
� osadniki wstępne typu Imhoffa  

 
Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków – I stopień 

� złoża biologiczne spłukiwane 

� osadniki wtórne pionowe  
 
Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków – II stopień 

� staw stabilizacyjny tlenowy  
 
Węzeł przeróbki osadów 

� komory fermentacyjne osadników Imhoffa 
� stacja odwadniania osadów 
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4.10. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 
 

OPIS ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO 
WĘZEŁ MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

 
I. DOPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI 

I.I. PUNKT ZLEWCZY ŚCIEKÓW 
 

Punkt zlewny ścieków znajduje się jest przy dopływie ścieków na kraty. Przed kratami komora żelbetowa 
zblokowana jest z korytem otwartym. Ścieki trafiają do koryta otwartego poprzez zastawkę kanałową.   

Pod wiatą, na drodze dojazdowej znajduje się taca do mycia samochodów asenizacyjnych, z której ścieki 
odprowadzane są korytkiem betonowym do komory zlewczej ścieków. Komory oraz kanały otwarte 
zabezpieczone są barierkami ochronnymi.  

W trakcie zrzutu ścieków z wozu asenizacyjnego, w komorze zlewnej (o pojemności V=5m3) zastawka jest 
częściowo otwarta w celu rozcieńczania ściekami dopływającymi kolektorem ø600mm.  
 

Aktualnie ilość dowożonych ścieków przy dwóch zmianach wynosi: 
� Qśrd = 32m3 (4 wozy asenizacyjne) 
� Qmax d = 48m3 (6 wozów asenizacyjnych) 

 
I.II. KRATY MECHANICZNE – OBIEKT 01 

 

Ścieki  z kanalizacji  dopływają do komory żelbetowej o wymiarach 1,2x1,2m, rurociągiem betonowym 
DN600. Z niej wyprowadzone jest koryto otwarte o szerokości b=0,4m, którym doprowadzane są na kratę 
schodkową podstawową (gęstą) z mechanicznym zgarnianiem skratek (typu KUMP-600-1,0-1500/I  

z silnikiem elektrycznym o mocy Ns=0,8kW).  
Kanał prostokątny w miejscu zabudowy kraty posiada poszerzenie o szerokości 0,6m. Na wlocie i wylocie  
z kraty mechanicznej zabudowane są zastawki odcinające b=0,4m,dla umożliwienia remontu i naprawy 

kraty.  
Na kanale obejściowym b=0,6m oprócz kraty mechanicznej (typu KUMP-600-1,5) zabudowana została 
krata z ręcznym zgarnianiem skratek (typu TKR-600/45˚-1500). 

Na kanale z kratą mechaniczną oraz na kanale obejściowym zabudowane są zastawki odcinające przed i za 
kratą o szerokości b=0,4m. Komory krat są przykryte wiatą.  
 

Kanały prostokątne tj. kanał główny z zabudowaną:  
� kratą schodkową automatyczną typu OZ-D/600/4 

- szerokość kanału: 600mm 
- głębokość zabudowy kanału: 1500mm  
- prześwit kraty: 4mm 

- moc silnika: 2,2kW 
- sterowanie automatyczne za pomocą różnicy poziomów  

� kartą awaryjną ręczną typu TKR-600/45° -1500 

 
Przepływ:  Qmaxhdeszcz.=125l/s 
Spadek kanału:  i=5promili 

Prędkość:  v=1m/s 
Prześwit:  0,02m 
Liczba prześwitów: 15,6 

Ilość skratek:  G=89 t/rok 
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I.III. PIASKOWNIK POZIOMY DWUKOMOROWY Z TACĄ OCIEKOWĄ PIASKU – OBIEKT 02 
 

Po kratach ścieki skierowane są na piaskownik poziomy dwukomorowy. Piaskownik (poziomy z korytem 
pomiarowym Venturiego KPV IV z odwodnieniem piasku) wykonany jest w formie skrzyni żelbetowej 

z wykształconymi korytami o przekroju trapezowym. W dnie koryt przepływowych piaskownika są 
komory piaskowe drenowane. Dreny są wyprowadzone do komory zasuw po stronie wylotu ścieków  
z piaskownika. Na wylotach są zabudowane zasuwy odcinające o średnicy ø150mm, obsługiwane ręcznie  

z przedłużonymi trzpieniami.  
Obok piaskownika znajduje się taca ociekowa na wybierany ręcznie piasek, który jest zatrzymywany  

w komorach piaskowych. Piasek w tacy ociekowej jest przysypywany wapnem chlorowanym z beczki pod 
wiatą.  
Na wlocie i wylocie z komór piaskownika zabudowane są zastawki kanałowe b=0,4m umożliwiające 

odcięcie dopływu ścieków w celu usunięcia zatrzymanego piasku. Dla zastawek wykonane są pomosty 
obsługowe.  
 

Piaskownik poziomy z korytem pomiarowym: 
� przekrój poprzeczny F=0,417m2 
� szerokość komory piaskownika przy napełnieniu h=0,5m – B=0,83m 

� długość piaskownika L=18,0m 
Wymiary piaskownika: 

� szerokość komory = 1,0m 

� szerokość w dnie = 0,3m 
� długość piaskownika = 18,0m 

Z piaskownikiem współpracuje koryto pomiarowe typu KPV-IV – szerokość w przewężeniu =0,2m. 

 
Obiekty: kraty, piaskownik z korytem pomiarowym oraz punkt zlewczy ścieków zblokowane są w jeden 

zwarty ciąg technologiczny usytuowany w układzie prostopadłym do kolektora doprowadzającego ścieki, 
a równolegle do usytuowanych do osadników Imhoffa.  
 
I.IV. KORYTO POMIAROWE VENTURIEGO – OBIEKT 03 
 

Ścieki po piaskowniku, korytem otwartym o szerokości b=0,4m doprowadzane są do przepompowi. 
Zabudowana na kanale zwężka Venturiego KPV-IV pozwala na rejestr prędkości i ilości przepływających 
ścieków. Przepływomierz jest zabudowany w bocznej komorze żelbetowej o wym. 1,0 x 1,0m z otworem 

łączącym z korytem pomiarowym.  
 
I.V. POMPOWNIA GŁÓWNA ŚCIEKÓW I RECYRKULATU – OBIEKT 04 
 

Przepompownia ścieków (z komorą zasuw rozdzielczych ścieków kierowanych na osadniki Imhoffa), 
wykonana jako zbiornik podziemny bez nadbudowy, wyposażona w dwie pompy zatapialne wbudowana 
jest w ciąg technologiczny mechanicznej części oczyszczalni. Zlokalizowana jest pomiędzy piaskownikiem, 

tj. wylotem ścieków z koryta pomiarowego a osadnikami wstępnymi typu Imhoffa.  
Jedna z pomp pracuje dla przepływów charakterystycznych łącznie z recyrkulacją, a druga stanowi 

rezerwę. Armatura (rurociągi stalowe) na tłoczeniu z pomp o średnicy ø300mm zabudowana jest  
w nadziemnej komorze zasuw z bocznym dojściem z poziomu terenu do obsługi zasuw (przy osadnikach – 
obiekcie 05). 

Pompy pracują automatycznie od poziomu ścieków w komorze pomp z sygnalizacją pracy pomp do 
dyspozytorni.  
 

Ścieki do przepompowni doprowadzane są kanałem otwartym o szerokości b=400mm. W przepompowni 
jest przelew awaryjny żelbetowy o średnicy ø600mm.   
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Ścieki recyrkulowane doprowadzane są do przepompowni z osadników wtórnych rurociągiem o średnicy 
ø200mm.  

Na wlocie do zbiornika została zabudowana klapa zwrotna pływakowa, która przy przepływie max 125 
l/s samoczynnie zamyka dopływ recyrkulatu. 
Na rurociągach tłocznych zamontowane zostały przepustnice zwrotne bezkołnierzowe o średnicy DN300 

oraz przepustnice zaporowe bezkołnierzowe  DN300 z napędem ręcznym.  
 
Zespół przepustnic zabudowany jest w komorze bocznej przy osadnikach Imhoffa (przy obiekcie 05).  

W komorze znajduje się kolektor zbiorczy ø300mm, do którego od spodu wpięte są rurociągi tłoczne  
z pomp. Z kolektora wyprowadzone są trzy rurociągi ø300mm do trzech osadników Imhoffa.  
Na każdym zabudowana jest również przepustnica zaporowa bezkołnierzowa ø300mm z napędem 

ręcznym.  
� W miejscu wyjścia rurociągów tłocznych zastosowane są przejścia szczelne typu PS. 
� Rurociągi od przepompowni do komory zasuw ułożone są w ziemi w izolacji fabrycznej  

 z zabezpieczonymi złączami.  
� Klapy zostały zamontowane w stropie nad pompami oraz w rejonie zamknięcia 

pływakowego. 

� Na wlocie ścieków w miejscu podłączenia kanału otwartego została zabudowana 
zabezpieczająca krata rzadka.  

� W przepompowni zamontowane są kominki wentylacyjne  
 (pierwszy - górny oraz drugi – odprowadzający powietrze z dolnej części komory czerpnej). 

� Sygnalizacja pracy pomp – w dyspozytorni w budynku obsługi.  

 
Parametry istniejących pomp : 

� pompy typu „EMU” FA201 BA-241+T 201/202/-4/22 – 2szt.  

� wydajność pierwszej pompy: Q=60 l/s 
� wydajność drugiej pompy: Q=100-120 l/s  
� rezerwa magazynowa dla każdej z pomp: 100% 

� wysokość tłoczenia: H=12 mH2O 
� króciec przyłączeniowy: ø200mm 
� moc silnika: Ns =12,5 kW 

 
I.VI. OSADNIK WSTĘPNY IMHOFFA – OBIEKT 05 

 

Na oczyszczalni istnieją trzy osadniki wstępne typu Imhoffa, zblokowane w jeden obiekt trzykomorowy. 
Wykonane jako skrzynie żelbetowe, częściowo zagłębione. Część nadziemna jest ocieplona.  
Osadnik wstępny typu Imhoffa zlokalizowany jest pomiędzy pompownią główną ścieków, a częścią 

biologiczną oczyszczalni, tj. złożami biologicznymi i osadnikami wtórnymi.  
Wejście na osadniki poprzez klatkę schodową. Na górze osadników zostały wykonane pomosty obsługowe  
ocynkowane (kratki), zabezpieczone barierkami o wysokości 1,1m.   

Koryta przepływowe, w całości są żelbetowe, monolityczne. W części nadziemnej ocieplone są wełną 
mineralną i obłożone blachą trapezową.  
 

W każdej komorze część przepływowa jest w formie dwóch równoległych koryt o wymiarach: 
� przekrój koryta: 

- część prostokątna  b =2,5m, h =1,0m 

- część trójkątna  b =2,5m, h =1,5m 
� długość koryt:    l =11,0m  
� przekrój    F1 =2,5x1,0 + 2,5x1,5/2 = 6,4m2 

� pojemność części przepływowej jednego koryta:  Vk=6,4*11 = 70,4m3 
� pojemność wszystkich koryt przepływowych:  V =70,4*6 = 422,4 m3 
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Wymagana pojemność części przepływowej: 
Vwym = 360x1,3 =540 m3 

Vwym min = 360x1 =360 m3 

� Na wlocie ścieków w przepompowni są komory rozdzielcze z otworami i przegrodą.  
� Na wylocie i wylocie z koryt, jest przegroda zatrzymującą części pływające oraz dodatkowo na 

odpływie ścieków jest przelew pilasty.  
� Rurociągi doprowadzające ścieki do osadników: ø300mm - ocieplone wełną mineralną o gr. 5cm 

oraz obłożone blachą ocynkowaną gr. 0,5mm.  

� Rurociągi odpływowe: ø300mm - stalowe, ocieplone.  
� Rurociągi spustowe osadu: ø200mm - stalowe, wyprowadzone ponad zwierciadło ścieków.  
� Przejścia rurociągów przez ściany wykonane zostały jako szczelne.  

� Na spustach z komór fermentacyjnych są także zamontowane zasuwy odcinające.  
 
Wymagana pojemność komór fermentacyjnych wynosi: 

� przy założeniu jednostkowej pojemności = 90 l/Nr 
VKfr = 90*18150/1000 = 1634m3 
 

Pojemność istniejących osadników wynosi:  
VNr = 650*3 = 1950m3 

 
II. WĘZEŁ BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW – I STOPIEŃ 

II.I. ZŁOŻA BIOLOGICZNE SPŁUKIWANE – OBIEKT 06 

(złoża + kanały doprowadzające ścieki do komory rozdziału po złożach biologicznych) 
 

Złoża biologiczne spłukiwane stanowią podstawowy element oczyszczalni biologicznej I-ego stopnia.  
Usytuowane są pomiędzy osadnikami Imhoffa, a końcową częścią biologiczną oczyszczalni tj. osadnikami 

wtórnymi.  
Ścieki do złóż doprowadzane są rurociągami stalowymi o średnicy ø250 do zasuw odcinających, a dalej  
z rur żeliwnych kołnierzowych o średnicy ø250.  

Ścieki oczyszczone po złożach  są odprowadzane korytami otwartymi betonowymi o szerokości 0,4m, 
(przykrytymi deskami impregnowanymi) do komory zbiorczej przed osadnikami wtórnymi.  
 

Z uwagi na pobór ścieków recyrkulowanych z lejów osadowych osadników wtórnych przyjęto stężenie 
BZT5 dopływających na osadniki wstępne w wysokości 200g O2/m3 – 250g O2/m3. 
Na oczyszczalni istnieją dwa złoża biologiczne o średnicy 15-tu metrów - każdy. Są to złoża o konstrukcji 

indywidualnej, tj. żelbetowe płyty denne z odpowiednim rusztem podtrzymującym wypełnienia  
z tworzyw sztucznych w formie pakietów o wymiarach jednego pakietu 600x600x900mm, układanych  
w sześciu warstwach.  

 
� Powierzchnia złoża wynosi Fc= 176m2 ,  
� Objętość czynna Vc= 636m3 dla wysokości Hc= 3,6m. 

� Wysokość złoża wynika z wysokości pakietów przyjętych do wypełnienia tj. sześciu warstw po 
60cm, wysokości  - 3,6m-Hzłoża. 

 

Złoża są zraszane typowymi zraszaczami z elementem łożyskowym.   
Obudowa złóż jest lekka i wykonana na słupach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.  

Ściany osłonowe złóż wykonane są z trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne ścian 
osłonowych z dodatkowym ociepleniem z typowych płyt PW-8, ułożonych poziomo z zastosowaniem 
listew typowych na połączeniach. Płyty przymocowane są do słupów stalowych. Na zbiornikach 

umieszone są drabiny wejściowe. 
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II.II. OSADNIKI WTÓRNE PIONOWE – OBIEKT 07  

 
Osadniki wtórne pionowe zlokalizowane są obok złóż biologicznych, pomiędzy ciągiem technologicznym 

części mechanicznej a stawem stabilizacyjnym tlenowym.  
Ścieki po złożach biologicznych kanałami otwartymi o średnicy 400mm dopływają do komory rozdziału 
ścieków. W komorze zabudowane zostały zastawki kanałowe ø400mm, h=600mm, w celu umożliwienia 

odcięcia dopływu ścieków do dowolnego osadnika wtórnego (w przypadku remontu oczyszczalni).  
Dopływ do osadników z rurociągów ø300mm z dna komory rozdziału ścieków z bocznych komór 
usytuowanych za zastawkami.  

Ścieki do osadników wprowadzane są do części centralnej o średnicy ø1,2m. Przepływ ścieków z rury 
centralnej ku dołowi, a następnie ku górze w części przepływowej do koryt przelewowych.  
Osady gromadzone są w części osadowej, w lejach osadowych i są odprowadzane rurami osadowymi 

ø200mm pod ciśnieniem słupa ścieków do rurociągu zewnętrznego zbiorczego i dalej jako recyrkulat 
osadów i ścieków doprowadzane do pompowni głównej ścieków.  

Na rurociągach osadowych, przy osadnikach zamontowane są zasuwy odcinające w komorach bocznych.  
Ścieki sklarowane po osadnikach wtórnych kanałem otwartym b=0,4m doprowadzane są na staw 
stabilizacyjny tlenowy. Osadniki wykonane są w konstrukcji żelbetowej jako studnie zapuszczane.  

Koryto przelewowe jest żelbetowe, z komorą przelewową z PVC.  
 
Osadniki wtórne dobrane zostały na przepływy: 

� Qśr=126m3/h 
� Qmax d=170m3/h 
� Qmax h=353m3/h 

 
Czas zatrzymania ścieków – 2 godziny. 
Minimalny czas zatrzymania ścieków – 1,5 godziny. 

 
Charakterystyka istniejących osadników wtórnych: 
 

Przyjęto 2 osadniki wtórne pionowe o wymiarach: 
� średnica zewnętrzna – 9,0m 
� wysokość części użytkowej cylindrycznej – 5,15m 

� wysokość części osadowej – 4,15m 
� wysokość czynna klarowania – 4,0m 

� powierzchnia czynna – 63m2 
� objętość czynna – 330m3 

 

Na osadnikach przyjęto przelew po obwodzie. Pomosty zabezpieczone zostały barierkami ochronnymi  
o wysokości h=1,1m. Osadniki po obwodzie również są zabezpieczone barierkami ochronnymi  wysokości 
h=1,1m. Na pomoście znajduje się koło ratunkowe z linką.  

 
III. WĘZEŁ BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW – II STOPIEŃ 

III.I. STAW STABILIZACYJNY TLENOWY – OBIEKT 09 

 

Staw stabilizacyjny tlenowy stanowi końcowy element oczyszczania ścieków.  
Zlokalizowany jest w obrębie istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Osobłogi i Młynówki, za 
osadnikami wtórnymi.  

Staw tlenowy wykonany został w formie zbiornika ziemnego otoczonego groblami o nachyleniu skarp 1:2, 
z częściową przegrodą wału ziemnego. 
W trakcie powodzi uległ częściowemu zniszczeniu. W ramach modernizacji po 1998 roku skarpy zostały 

umocnione płytami ażurowymi betonowymi typu trawnikowego.  
Przepływ przez staw stabilizacyjny przyjęty został, taki jak dla dopływu ścieków na oczyszczalnię – Qśr d. 
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Przy następujących założeniach: 
� głębokość stawu h=1,0m (min 0,9m) 

� czas zatrzymania ścieków: min. 5 dni 
Wymagana powierzchnia stawu: F=1,5 ha 
Staw o łącznej powierzchni z groblami: F=1,9 ha 

 
Ścieki do stawu doprowadzane są kanałem otwartym betonowym o szerokości 0,4m.  
Wokół wylotu ścieków do stawu skarpy są umocnione na powierzchni od korony wału do dna stawu oraz 

po 1,0m po obu stronach wylotu.  
Następnie ścieki oczyszczone są odprowadzane przez studnię szandorową z możliwością spiętrzania 
ścieków w stawie i opróżnienia stawu. Ze studni ścieki doprowadzane są kanałem żelbetowym ø0,6m do 

kanału zbiorczego ø0,6m i dalej do odbiornika (rzeki Osobłogi).  
 
Pomiar ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych jest prowadzony w studni: SK-1.  

Przy stawie są pomosty zabezpieczone barierkami ochronnymi o wysokości h=1,1m.  
 
III.II. PRZERÓBKA OSADÓW – OBIEKT 08 

 
URZĄDZENIA: 

 Prasa taśmowa filtracyjna typu ECO-PRESSE 
� flokulator dynamiczny, do którego doprowadzany jest osad i dozowany flokulant 

� wydajność prasy: 50-150 kg s.m./h (przyjęto wydajność średnią =100kg s.m./h) 
� szerokość taśmy: 1m 
� pobór mocy /prasy: 1,2 kW 

� wymiary: (dł. x n x wys.) 3,6m x 1,8m x 1,8m 
� waga 1010 kg 

 
Dobowa ilość osadów wynosi 8,7m3/d.  
Wielkość obliczeniowa odnosi się do okresu docelowego, ilość osadu średniodobowa wyniesie ok  

5-6m3/d, przy uwodnieniu Imhoffa 90%. 
Ilość suchej masy /osadu – max docelowa: 870 kg/d/max 
Czas pracy: T=870/100 = 8,7h/max 

 
Prasa jest zamontowana na ramie wraz z kompletnym do odwadniania osadu wyposażeniem, tj.: 

� pompa osadu,  

� pompa dozująca flokulant,  
� pompa płukania,  
� zestaw przygotowania polimerów,  

� sterowanie.  
 

Zespół do odwadniania osadów umieszczony jest w budynku parterowym niepodpiwniczonym  

o wymiarach 9,0x6,0m i wysokości 3,0m.W osi głównej prasy jest brama o szerokości 2,3m i wys. 2,2m.  
Zasilanie stacji w wodę pitną rurociągiem ø50 wraz z umywalką i podgrzewaczem przepływowym 
elektrycznym, zawór czerpalny ze złączką do węża ø20.  

Plac składowo – manewrowy zdrenowany i nawiązany z drogą dojazdową. Nawierzchnia placu z płyt 
otworowych żelbetowych. Plac otoczony jest typowymi elementami ogrodzeniowymi (słupki żelbetowe).  

 
OPIS DZIAŁANIA: 

Osad przefermentowany z osadników Imhoffa doprowadzany jest do stacji odwadniania osadów  
rurociągiem stalowym o średnicy ø200mm, ocieplonym i ułożonym nad terenem na podporach.  

W budynku rurociąg osadowy podłączony jest do układu prasy/ pompy, poprzez zwężkęø200/100mm.  
Osady kierowane są poprzez pompę osadową na flokulant dynamiczny, a następnie na prasę taśmową  
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wyposażoną w taśmę o małych szczelinach, o szerokości 1,0m.  
Osad odwodniony kierowany jest na przenośnik taśmowy i przenoszony poza budynek z załadunkiem na  

przyczepę.  
Odcieki spod prasy kierowane są kanalizacją odcieków do komory przed kratami (obiekt 01).  
Do odwodnionego osadu przewidziane jest dozowanie polimeru ze zbiornika roztwarzającego (zbiornik  

magazynowania flokulantu) pompą dozującą umieszczoną na wspólnej ramie.  
Woda do roztwarzania doprowadzana jest rurociągiem o średnicy 1’’. Natomiast woda do płukania prasy,  
rurociągiem o średnicy 2’’.  

5.0. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA 
 

Niniejsze wymogi technologiczne zostały opracowane jedynie jako zasady.  

W zakres odpowiedzialności Wykonawcy wchodzić będzie wykonanie projektu budowlanego   
i wykonawczego na podstawie w pełni uzasadnionych, własnych założeń i koncepcji projektowej 
Wykonawcy. W celu osiągnięcia określonych standardów oraz zapewnienia niezawodnej, bezpiecznej, 

sprawnej i efektywnej pracy oczyszczalni.  
 
Należy spełnić następujące wymagania: 

� wszystkie urządzenia (elementy) winny być zintegrowane z istniejącym układem instalacji na 
oczyszczalni ścieków 

� zasilanie nowych i istniejących urządzeń ma zostać zrealizowane zgodnie z istniejącą instalacją 
elektryczną na obiekcie oczyszczalni, po ich modyfikacji 

� należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe 

� projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zgodna z poniższymi 
danymi: 

- konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki:    20 lat 

- urządzenia mechaniczne i elektryczne:    6 lat 
- oprzyrządowanie i systemy sterowania:    6 lat 

� projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi warunki klimatyczne 
� wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 
� proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

- warunki lokalne,  
- funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury, 
- bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

- ochronę środowiska, w tym: 
a) konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót  

i eksploatacji do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce 

przepisami, 
b) w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów dodatkowo należy uwzględnić warunek: emisja 

odorów powodowana eksploatacją linii technologicznych, obiektów, urządzeń nie może 
powodować odczuwalnej uciążliwości poza terenem. 

 

1) Do wykonania elementów stykających się ze ściekami należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) 
lub stali nie gorszej niż AISI 316. W przypadkach uzasadnionych uzgodnionych z Zamawiającym 
dopuszcza się stosowanie innych materiałów.  

2) Materiały, maszyny i urządzenia technologiczne muszą być dostarczone zgodnie z wymaganiami 
Programu funkcjonalno – użytkowego i dokumentacji projektowej.  

3) Zastosowane wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej muszą posiadać aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie instytucje.  
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4) Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów, maszyn i urządzeń technologicznych przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 

akceptację.  
5) Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych tej samej grupy 

pochodzących od jednego producenta.  

6) Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta razem  
z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach nie mniejszych niż IP65,  
z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo.  
 
Wymagania szczegółowe dla podstawowych urządzeń, które będą zastosowane przy realizacji Kontraktu,  

a które mogą być pozyskiwane od wielu różnych producentów. Wymaga się, aby:  
� obiekty i instalacje spełniały wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 

o bezpieczeństwa konstrukcji,  

o ochrony przeciwpożarowej,  
o przepisów sanitarno-epidemiologicznych,  
o przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

� praca urządzeń była bezpieczna i zostały podjęte wszelkie środki dla uniknięcia 
niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, 

eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, remontów i awarii. 
� przyjęte rozwiązanie zapewniało maksymalną ciągłość pracy urządzeń technologicznych 

oczyszczalni oraz minimalizowało wpływ przerw eksploatacyjnych. 

 
Zamienność 
Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny 

być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W szczególności 
dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, 
armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, krążniki, przekaźniki i inne. 

 
Standaryzacja metryczna 
Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system metryczny. 

Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne należy 
wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości. 
 

Wymagania BAT dla instalacji 
W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na środowisko”, oddziaływanie na 
środowisko po zabudowie musi zamykać się w granicach działki. 

 
Wymaga się, aby: 

� zabudowane urządzenia na oczyszczalni  zapewniały ochronę przed hałasem zarówno dla 
pracowników eksploatacji, jak i dla otoczenia. Poziom ochrony przed hałasem powinien 
gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu stosowania ochrony 

indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania 
codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych Instalacji.  

� ochrona przed hałasem była zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji 

hałasu, a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 
dźwiękochłonnych. Poziom hałasu emitowany przez urządzenia oczyszczalni musi być zgodny  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz.826).  
� emisja aerozoli, odorów i uciążliwych zapachów została ograniczona przez zastosowanie 

hermetyzacji i oczyszczania tam, gdzie spodziewana jest, przed wypuszczeniem jej do atmosfery. 
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W trakcie prac projektowych i prowadzenia robót budowlano-montażowych należy uwzględnić rurociągi 
umożliwiające awaryjne (remont, awarie itp. ) obejście obiektu technologicznego.  

Wyłączenie istniejących sieci i obiektów z eksploatacji z tytułu budowy lub przebudowy istniejących sieci  
i obiektów wymaga ścisłego uzgodnienia z Zamawiającym oraz Użytkownikiem.  

6.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 

Planowana inwestycja modernizacji oczyszczalni ma na celu podnieść sprawność oczyszczania wstępnego 
poprzez: 

 poprawę usuwania skratek (skratki są dodatkowo cedzone na sicie sitopiaskownika  oraz płukane  
i prasowane na praso płuczce, 

 automatyzacje usuwania zanieczyszczeń mineralnych przede wszystkim piasku oraz ich   

prasowanie i przepłukiwanie na płuczce piasku. 
 

Zwiększyć możliwości przyjęcia i oczyszczenia większej ilości ładunków zanieczyszczeń oraz poprawić 

niezawodność i kontrolę procesu jak również bezpieczeństwo poprzez: 
 Wymianę wyeksploatowanych urządzeń 
 Wymianę wyeksploatowanych rurociągów i armatury  

 Rozwój gospodarki osadowej. 
 

Rozwiązania dotyczące modernizacji obiektów muszą zapewnić elastyczność eksploatacji ciągu 
technologicznego istniejącej oczyszczalni.  
Przy wykonywaniu prac rozwiązania modernizacji oczyszczalni muszą zawierać obejścia poszczególnych 

obiektów technologicznych danego ciągu technologicznego – tak, aby możliwy był remont tych obiektów. 
 
ZAKŁADA SIĘ WYKONANIE II ETAPU MODERNIZACJI: 

 

Budowa nowych obiektów: 
1. Budynek prasy i higienizacji osadów – obiekt C 

1.1. Roboty budowlane związane z wykonaniem budynku i jego wyposażeniem 

1.2. Układ odwadniania osadu 
1.3. Układ transportu i higienizacji osadu 

 
Modernizacja istniejących obiektów: 

2. Złoża zraszane – obiekt 06 
2.1. Zadaszenie złóż biologicznych 
2.2. Wymiana drabinek wejściowych 

3. Osadniki wtórne – obiekt 07 
3.1. Wymiana pomostów obsługowych i balustrad ochronnych  

4. Staw stabilizacyjny - tlenowy – obiekt 09 
4.1. Oczyszczenie stawu z osadu 

4.2. Wykonanie przegrody i deszczownicy 
4.3. Wymiana pomostu obsługowego oraz klapy powodziowej  
4.4. System napowietrzania  

4.5. Recyrkulacja osadów do pompowni  
5. Koryto odpływowe oraz wylot ścieków oczyszczonych 

5.1. Zarurowanie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone  

5.2. Wylot ścieków do stawu 
6. Składowisko osadów odwodnionych – obiekt 08/1 

6.1. Powiększenie powierzchni składowiska 

6.2. Zadaszenie powierzchni składowiska osadów 
7. Zasilanie oraz AKPiA dla nowych i modernizowanych obiektów przeznaczonych do  
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realizacji w etapie II  
8. Monitoring oraz oświetlenie obiektów  
9. Teren zewnętrzny  

9.1. Wyprofilowanie nowych dróg 
9.2. Wymiana istniejących płyt chodnikowych  

10. Sprzęt do obsługi oczyszczalni  
10.1. Przyczepa samorozładowcza 
10.2. Ładowarka do pryzmowania i załadunku  

11. Neutralizacja zapachów, ogrzewanie obiektów oczyszczalni 
12. Opracowanie projektów z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie realizacji etapu II 
 

SCHEMAT FUNKCJONALNY Z ZAKRESEM MODERNIZACJI – rysunek nr 4.0 
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7.0. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 
 

7.1. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY 
 

Obiekty projektowane winne się składać co najmniej z niżej opisanych instalacji, obiektów i elementów. 
Wszystkie prace wymagają projektów budowlanych bądź wykonawczych. 
 
WSTĘPNY OPIS WYKONANIA MODERNIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH: 

 
 
A. BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW 
 
1.0. BUDYNEK PRASY I HIGIENIZACJI OSADÓW – OBIEKT C 

 

 
BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA OSADÓW (stan istniejący) 

 
1.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM BUDYNKU I JEGO WYPOSAŻENIEM  

 

Węzeł osadowy zostanie zmodernizowany i obok istniejącej stacji odwadniania proponowana jest 

budowa nowego budynku z prasą odwadniania osadów oraz układu do higienizacji wraz z silosem wapna. 
Nowy budynek należy umiejscowić pomiędzy kratą schodkową, a istniejącym budynkiem prasy.  
Dokładne miejsce zostało pokazane na dołączonym do opracowania planie sytuacyjnym - rys. nr 5.0.  

Natomiast wykorzystanie istniejącej stacji odwadniania osadów należy na etapie wykonania projektu 
uzgodnić z Użytkownikiem oczyszczalni.  
 

Wykonanie budynku technicznego prasy i higienizacji osadów w technologii tradycyjnej o wymiarach 
wewnętrznych: 

o długość l = 14m 

o szerokość b = 4,5m 
o wysokość h = 5,2m 
o kubatura V=330m3 

 
W budynku należy wykonać: 

� posadzkę betonową z wykładziną chemoodporną o wymiarach 14x4,5m (P=63m2) 
� ściany pokryte płytkami chemoodpornymi (P=170m2) 
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Budynek należy wyposażyć w wentylację, ogrzewanie oraz instalacje wodno-kanalizacyjną, instalację 
elektryczną wraz z oświetleniem.  

 
W związku z koniecznością posadowienia silosu na wapno, należy zaprojektować stopy fundamentowe 
pod jego zabudowę, fundament należy wykonać metodą szalunkową.  

Fundament w postaci jednolitej bryły z wyprowadzeniem pod każdą ze stóp silosu, posadowiony na 
gruncie rodzimym o głębokości min. 1,65 m poniżej terenu. Zbrojenie konstrukcyjne należy przyjąć w 
standardzie ze stali ALL (18G2-b), do konstrukcji należy przyspawać szpilki z gwintem pod mocowanie 

stóp silosu. 
 

1.2. UKŁAD ODWADNIANIA OSADU 

 

Układ odwadniania osadu oparty będzie o: 
� dwutaśmową prasę filtracyjną, regulowaną poprzez przetwornicę częstotliwości zabudowaną  

w szafie sterowniczej, 
Prasa filtracyjna do osadów ze strefą grawitacyjną, ściskania i ścinania osadu (strefa ciśnieniowa).  
Osad po wymieszaniu z polimerem poddawany jest odwadnianiu grawitacyjnemu na pasie filtracyjnej. 

Następnie przechodzi do pierwszej strefy ściskania (klinowej), gdzie formuje się struktura placka osadu  
o zmniejszającej się klinowo grubości. W drugiej strefie ściskania, osad jest ściskany z dwóch stron taśmą 
filtracyjną naprężaną przez kolejne rolki o zmniejszającej się średnicy. Stale rosnące siły naporu w strefie 

ściskania wspomagane są w ostatniej części drogi taśmy przez proces filcowania Prasy taśmowe nadają 
się do odwadniania osadów, które po dodaniu flokulantu i przejściu przez strefę wstępnego odwadniania 
tworzą stabilny i ściśliwy placek filtracyjny.  

 
PRASA FILTRACYJNA DO OSADÓW – schemat urządzenia  

 
Prasa filtracyjna B1000 współpracuje z zespołem urządzeń, tj.:  

� pompę śrubową nadawy na prasę, regulowaną za pomocą przetwornicy częstotliwości, 
� pompę odśrodkową płuczącą taśmy filtracyjne, 
� stację dozowania: zestaw roztwarzania i dozowania polielektrolitu z pojemnikiem zarobowym, 

mieszadłem oraz pompą dozującą. 
Szafa sterownicza realizuje program pracy prasy w różnych warunkach w zależności od parametrów 

napływającego osadu. 
Zakładana długość rurociągu DN100 do transportu osadu l~15m. 
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1.3. UKŁAD TRANSPORTU I HIGIENIZACJI OSADU 

 
Układ transportu i higienizacji osadów oparty będzie o: 

 przenośnik spiralny do transportu osadu spod prasy 
 mixer odwodnionego osadu z wapnem (mieszarka dwuwałowa, wykonanie ze stali AISI 316) 
 przenośnik spiralny do transportu wapna z falownikiem do zmiany wydajności transportera  

(długość przenośnika należy dostosować do układu) 
 przenośnik spiralny do transportu z mieszarki, osadów z wapnem na przyczepę  

(długość przenośnika należy dostosować do gabarytów przyczepy samorozładowczej) 

 silos o pojemości ok 10 m3 
 układ automatyki współpracujący  centralnym komputerem PC 

dodatkowo:  

o kontener na odpady 
o taca zlewna 6 x 4m 

 
W skład instalacji do wapnowania osadów będą wchodzić: 

� silos – zasobnik do magazynowania wapna  

(dawkowanie wapna do przenośnika transportującego do mieszarki) 
� zasuwa nożowa  
� mieszacz boczny do wzruszania wapna w zasobniku - 0,25kW 

� elektrowibrator wirujący - 0,25kW 
� podajnik wapna – wykonany ze stali kwasoodpornej 
� dozownik wapna  

� przenośnik ślimakowy wapna  
� mieszacz osadów z wapnem  
� napełnianie zasobnika: pneumatyczne 

� opróżnianie zasobnika: grawitacyjne  
� wskaźnik napełnienia  

 

Układ transportu wapna i mieszania wapna z osadem musi być wykonany szczelnie i uniemożliwiać 
przedostawanie się pyłu do wnętrza budynku.  
Ciecz nad osadowa z procesu odwadniania będzie odprowadzana siecią kanalizacji na początek ciągu 

ściekowego oczyszczalni.  
 
B. MODERNIZACJA / OCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW: 

2.0. ZŁOŻA ZRASZANE – OBIEKT 06 
 

 
ZŁOŻA BIOLOGICZNE (stan istniejący) 
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2.1. ZADASZENIE ZŁÓŻ BIOLOGICZNYCH 
 

Zakres modernizacji złóż zraszanych obejmuje zwiększenie objętości istniejących obiektów, tj. dwóch 
zbiorników o wysokości ok. 4,3m każdy, poprzez wydłużenie ścian o 1,0m.  

Na etapie wykonywania projektu należy zaprojektować zadaszenie z płyt poliwęglanowych (np. gr 10mm) 
dla zbiorników radialnych o odpowiedniej konstrukcji, tak aby możliwe było ewentualne zamontowanie 
pomostu i barierek z możliwością rozsunięcia zadaszenia i wejścia na obiekt.  

Poliwęglan komorowy przeznaczony jest do budowy różnego rodzaju przeszkleń na m.in. obiektach 
przemysłowych.  

Jednocześnie uwzględnić w projekcie sposób odprowadzenia wód opadowych z zadaszenia.  
Proponowane jest wykonanie łukowego zadaszenia w celu uniknięcia zalegania zanieczyszczeń oraz 
pokrywy śnieżnej w okresie zimowym.  

 
Założenia wstępne: 

� nadbudowa słupów: H=1,0m 

� dwuteownik – stal S235JR-240, L=1,0m / (40x1)+5=45,0m 
� płyta falista PVC 2,6x1,1 / ok. 50szt. 
� podniesienie konstrukcji złoża zraszanego oraz konstrukcja zadaszenia powinna  

być wykonana z elementów stalowych 0H18N9 ~ 2x800kg 
� zadaszenie z poliwęglanu komorowy 2 x 200m2  

 

 
PŁYTA TRANSPARENTNA- POLIWĘGLAN KOMOROWY 

 
2.2. WYMIANA DRABINEK WEJŚCIOWYCH 

 

Na istniejących obiektach należy wymienić istniejące drabinki wejściowe i kabłąki ochronne na nowe, 
wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9. Śruby mocujące, podkładki i nakrętki wszystkich drabinek 

powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.  
 
Określenie dokładnej ilości materiałów oraz zakresu robót wymaga wykonania szczegółowego projektu. 
 
3.0. OSADNIKI WTÓRNE – OBIEKT 07 (CZĘŚĆ 2) 

3.1. WYMIANA POMOSTÓW OBSŁUGOWYCH I BALUSTRAD OCHRONNYCH  
 

Zakres modernizacji na każdym osadniku wtórnym o średnicy zewnętrznej 9,0m należy przewiduje 
wymianę skorodowanych barierek oraz pomostów obsługowych. 

Wstępnie założono wymianę pomostów oraz balustrad na dwóch osadnikach na długości ok120,0 m 
i wysokości 1,1m, na nowe wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 – profil 40x40x2mm.  
Nowe podesty obsługowe należy wykonać z krat pomostowych z tworzywa wzmacnianego włóknem 

szklanym (TWS) w ilości ok. 2x12=24m2.np. TROKOTEX – kraty z powierzchnią antypoślizgową 
o wysokości 38mm i wymiarze oczka 40x40mm. 
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Kraty pomostowe z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (TWS) odznaczają się odpornością na 
działanie czynników atmosferycznych, odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz wykorzystywane są 

na terenach zakładów przemysłowych zastępując tradycyjne kraty stalowe, ocynkowane i kwasoodporne.   
 
 

 

 
 

KRATA AŻUROWA Z POWIERZCHNIĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ (wys. 38mm, wymiar oczka 40x40) 

 
4.0. STAW STABILIZACYJNY - TLENOWY – OBIEKT 09 

 

 
STAW STABILIZACYJNO – TLENOWY (stan istniejący) 

 

Modernizacja stawu stabilizacji oparta będzie o wykonanie n/w prac: 
 

4.1. OCZYSZCZENIE STAWU Z OSADU 

Istniejące parametry stawu: 

o powierzchnia całkowita lustra wody ~0,8 ha 
o rzędna dna = 183,70 
o max rzędna lustra/poziomu wody = 184,80 
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o rzędna wysokości skarpy stawu = 185,50 
 

Staw stabilizacyjny jest II stopniem tlenowym dla ścieków podczyszczonych z osadników wtórnych.  
Powierzchnia pierwszego stawu jest prawdopodobnie zamulona.  
Przewiduje się usunięcie osadu o średniej grubości ok. 0.3m z powierzchni ok. 3000 m2. Przy takim 

pogłębieniu ilość wydobytego namułu będzie wynosiła ok. 1000m3. Wydobyty osad  należy zbadać  
i odpowiednio zagospodarować lub utylizować. 
Pierwszym etapem robót będą prace typowo przygotowawcze. Przed przystąpieniem do prac ziemnych 

należy skosić trawy ze skarp zbiornika i wygrabić wykoszone porosty oraz uschnięte gałęzie drzew.  
 
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu prac ściśle wg projektu. 

 
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Roboty polegające na renowacji stawu stabilizacyjnego będą zlokalizowane na działce należącej do Gminy  

Głogówek. Zakres oddziaływania obiektu będzie mieścił się w granicy tej działki. Po wykonaniu robót  
urządzenia wodne nie będą negatywnie oddziaływać na przyległy obszar. Nie będzie oddziaływania  
obiektu na inne, nie wymienione w tym opracowaniu działki.  
 

4.2. WYKONANIE PRZEGRODY I DESZCZOWNICY 

 
Wykonanie przegrody, tj. grobli trapezowej o wysokości ok. 1,5m, na długości ok. 45,0m z gabionów 

siatkowych z wypełnieniem kamiennym Vc =160m3(w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym).  
 

4.3. WYMIANA POMOSTU OBSŁUGOWEGO ORAZ KLAPY POWODZIOWEJ  
 

POMOSTOBSŁUGOWY 

Na terenie stawu pomost obsługowy jest w złym stanie technicznym, całą konstrukcję, podesty drewniane 
wraz z barierkami ochronnymi należy wymienić. Nowe konstrukcje wykonać ze stali nierdzewnej,  
a podest (wypełnienie) należy wykonać z krat pomostowych z tworzywa wzmacnianego włóknem 

szklanym (TWS) np. TROKOTEX – kraty z powierzchnią antypoślizgową o wysokości 38mm i wymiarze 
oczka 40x40mm. 
 

KLAPA POWODZIOWA 

Na wylocie ścieków oczyszczonych do odbiornika (rzeki Osobłoga) jest zamontowana klapa przeciw 
burzowa. Proponuje się jej wymianę na nową klapę zwrotną DN600 oraz zamontowanie przed nią 
przepustnicy sterowanej DN600 dla sterowania przepływem przy niskim poziomie wody. Należy 

zamontować ją w istniejącej studni przepływomierza na rurociągu odprowadzającym ścieki do odbiornika 
– rzeki Osobłogi.  

 
4.4. SYSTEM NAPOWIETRZANIA  

 

Należy zamontować również deszczownicę indywidualną, która będzie rozpraszać strugę poprzez dyfuzor 
oraz pompę pływającą o wydajności Q=25m3/h. 

 
4.5. RECYRKULACJA OSADÓW DO POMPOWNI  

 

Należy na etapie projektu rozważyć: 

� transport osadów do pompowni  
o pompa szlamowa przenośna o wydajności Q=10m3/h 
o rurociąg l ~150m 

� transport osadów na składowisko  
o pompa szlamowa przenośna o wydajności Q=10m3/h 

o rurociąg do załadunku na kontener  
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5.0. KORYTO ODPŁYWOWE ORAZ WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ISTNIEJĄCE KORYTO ODPŁYWOWE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH  

NA STAW STABILIZACYJNO – TLENOWY 

 
 
 

 
 

5.1. ZARUROWANIE KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE  
 

Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych poprzez rurociąg stalowy o średnicy 323,9 x 8mm kierowane są 
do kanału zrzutowego, który kieruje je bezpośrednio do stawu stabilizacyjnego.  
Kanał szerokości 300mm i 400mm aktualnie przykryty jest płytami betonowymi. Proponowane jest  

wykonanie zarurowania kanału poprzez wstawienie rury betonowej Dw400 na całej jego długości na ok. 
60m, a następnie wykonanie przykrycia kanału piaskiem o odpowiednim zagęszczeniu, umocnienie  
i wyrównanie terenu.  

Przed ułożeniem rurociągu należy oczyścić istniejący kanał. 
Na etapie wykonania projektu należy również uwzględnić możliwość wykonania na tym obszarze 
dodatkowej drogi dojazdowej.  

 
5.2. WYLOT ŚCIEKÓW – DO STAWU 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ISTNIEJĄCY WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH  
 STAW STABILIZACYJNO – TLENOWY 
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Kanał odprowadzający ścieki oczyszczone z układu oczyszczalni do stawu stabilizacji zakończony jest 
umocnionym płytami betonowymi wylotem. Przy wykonaniu prac związanych z oczyszczeniem stawu 

należy także uwzględnić oczyszczenie miejsca zrzutu ścieków. 
 
6.0. SKŁADOWISKO OSADÓW ODWODNIONYCH – OBIEKT 08/1 

 

 
SKŁADOWISKO OSADÓW (stan istniejący) 

 
6.1. POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI SKŁADOWISKA 

 

W ramach modernizacji składowiska osadów odwodnionych zakłada się wykonanie: 
 remontu istniejącej powierzchni placu o powierzchni ok. 500m2 

 nowej tacy chemoodpornej o powierzchni ok. 550m2 
 posadzki betonowej pod kontenery skratek i piasku, o powierzchni ok. 200m2 

 drenażu - np. korytka liniowe o długości ok. 80,0m 
Istniejącą posadzkę należy zlikwidować i wywieźć do utylizacji, a w miejscu składowania należy wykonać 
nową posadzkę przemysłową o grubości 0,2m z odpowiednimi spadkami, kanalizacją i odwodnieniem do 

istniejącej kanalizacji.  
 

6.2. ZADASZENIE POWIERZCHNI SKŁADOWISKA OSADÓW 
 

Zadaszenie zostanie wykonane na całej, powiększonej powierzchni składowiska, w miejscu oznaczonym 
na planie sytuacyjnym.  
 

Zakres obejmuje m.in. wykonanie: 
 zadaszenia na powierzchni ok. 900m2 
 słupów ok. 20 szt. oraz konstrukcji mocującej 

 nowych murków oporowych pod konstrukcję zadaszenia, o długości ok. l=130,0m  
(wysokości h=2m) 
 

Do wykonania zadaszenia proponowane jest zastosowanie zadaszenia namiotowego na konstrukcji 
stalowej. Należy wykonać cokoły żelbetowe o wysokości ok 2 m n.p.t., o grubości 0,25m, posadowionych 
na ławach betonowych. 

 
Elementy konstrukcji zadaszenia: 

� konstrukcja ze stali ocynkowanej (cynkowanie ogniowe, bez obróbek na placu budowy) 

� dach dwuspadowy / jednospadowy z nachyleniem 20-25st. 
� poszycie PCV odporne na czynniki biologiczne o gramaturze 650g/m2, LOW WICK; 

� posadowienie na cokołach betonowych o wysokości 2 m 
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� jedna ściana otwarta (jako wjazd) 
� 3 ściany o wysokości 4,0 m wykonane jako poszycie PCV; 

� brama elastyczna (typu kurtyna lub zasłona) 
� łączniki śrubowe - do wykonania min. ze stali A2; 
� instalacja oświetleniowa 

� wentylacja grawitacyjna 
Poszycie PCV odporne na promienie UV, emisje amoniaku, kondensacje kwasów, wykroplin. 
Zadaszenie powinno być wykonane przez firmę kompetentną, z doświadczeniem wykonywania tego typu 

konstrukcji.  
 
7.0. ZASILANIE ORAZ AKPIA DLA NOWYCH I MODERNIZOWANYCH OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO 

REALIZACJI W ETAPIE II 
 

Należy dostosować system elektroenergetyczny oczyszczalni do potrzeb po jej modernizacji oraz 
zabudować nowy awaryjny agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do zwiększonych potrzeb  
w istniejącym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni.  

Istniejący system AKPiA należy wymienić, a nowy dostosować do nowych potrzeb po II etapie 
zmodernizowania oczyszczalni.  
 

Zasilanie poszczególnych urządzeń zrealizowanie zostanie poprzez doprowadzenie do nich przewodów 
zasilających YKY, których przekroje i charakterystykę należy określić w projekcie elektrycznym. 
Przewody, które należy prowadzić w ziemi powinny być zagłębione na min 0,8m. Kable należy układać  

w ziemi zgodnie z normą PN-76-E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”. Kable NN w ziemi powinny być oznaczone folią przykrywająca kabel koloru 
niebieskiego o szerokości 20 cm. Na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami powinny być tak ułożone, aby 

się skrzyżowały pod kątem 90o. Natomiast przewody prowadzone w budynkach należy prowadzić  
w korytach kablowych. 
Szafy sterownicze proponowanych obiektów, powinny spełniać wymogi dotyczące zabezpieczeń urządzeń 

i sterowania, obudowa i wyposażenie winno być odporne na środowisko agresywne, ponadto  nowe 
urządzenia należy wpiąć w modernizowany układ wizualizacji oczyszczalni ścieków.        
 

Ze względu na charakterystykę zabudowy proponowanych urządzeń, należy przewidzieć zaprojektowanie 
instalacji odgromowej i uziemiającej. 
 

Instalacje taka składać się powinna z następujących elementów: 

� przewodów odprowadzających FeZnφ8 (C2), 

� przewodów uziemiających (C3) wykonanych z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 20x3 mm, 
� uziom otokowy (C4) wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm, ułożonej  

w ziemi na głębokości 0.6 m od powierzchni i w odległości 1 m od fundamentów. 
 
Przewód odprowadzający i przewód uziemiający powinny być połączone ze sobą za pomocą złącza 

kontrolno- pomiarowego. Przewód uziemiający należy połączyć z uziomem otokowym przez spawanie, 
spawem o długości minimum 5 cm. Po wykonaniu spawania połączenia należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez malowanie farbą asfaltową.  

Wszystkie metalowe rurociągi, przenośniki wchodzące do budynków należy podłączyć do instalacji 
połączeń wyrównawczych. 
 

Instalacje elektryczne powinny zostać zaprojektowane w układzie TNCS. Przewód ochronny musi 
posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają 
wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut 

napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia.  
Należy pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS były  spełnione warunki: 
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� części przewodzące, jednocześnie przewodzące powinny być połączone do tego samego 
uziemienia, 

� za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go  
z przewodem PE. 

Na obiektach należy stosować połączenia wyrównawcze, łącząc wszystkie części przewodzące obce ze 

sobą, oraz z przewodami ochronnymi. Szyny główne wyrównawcze, powinny zostać zabudowane szafach 
sterowniczych poszczególnych urządzeń.  
Do szyn podłączyć należy: 

� przewody uziemiające, 
� przewody ochronne PE, 
� metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o, 

wody, 
� metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, 

 

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy wykonać  
w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział  
w ochronie powinny nieć barwę zgodnie z normą. 

Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki przeciwporażeniowe  
o prądzie różnicowym 30 mA. 

W pomieszczeniach technologicznych, należy przy instalowaniu gniazd i łączników przestrzegać 
wymiarów stref ochronnych. 
 

Wszystkie urządzenia oraz materiały które w ramach przedmiotowego Zamówienia wymagają 
demontażu, należy przekazać Zamawiającemu. 
Użyte nazwy własne urządzeń i materiałów, winny być traktowane jako przykładowe  
i równoważne. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane do realizacji robót powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie, przyjętym rozwiązaniom technicznym i wymaganiom PFU. 

 
8.0. MONITORNING ORAZ OŚWIETLENIE OBIEKTÓW  

 

Założono wykonanie nowego monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach IP. Proponuje się 
doświetlenie obiektu poprzez zamontowanie nowych masztów z lampami i kamerami z czujnikami ruchu 

(8 nowych masztów). Istniejące lampy należy zlikwidować. Kamery powinny być umieszczone na 
wysokości co najmniej 6 metrów.  
Okablowanie należy umieścić w wykopach wokół obiektów. 

Zasilanie w/w elementów realizowane będzie z istniejącego stacji transformatora na terenie oczyszczalni. 
Należy zainstalować tablicę zasilającą.  
 

Minimalne parametry kamer, które powinny zostać zmontowane przedstawia poniższa tabela: 
 

Rozdzielczość 1280x800 

Zasilanie  AC lub DC 

Temperatura pracy -20-50˚C 

Klasa ochrony IP66 

FPS 25 
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9.0. TEREN ZEWNĘTRZNY  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAC MANEWROWY - DOJAZD DO PUNKTU ZLEWCZEGO (stan istniejący) 

 
9.1. WYPROFILOWANIE NOWYCH DRÓG 

 

W zakres prac wchodzić będzie wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych w nawiązaniu 
do istniejącego układu komunikacyjnego oczyszczalni. Ciągi komunikacyjne, drogi i place manewrowe powinny 

zostać zaprojektowane zgodnie z nowym układem oczyszczalni, z odpowiednimi spadkami i wykonane  
o nawierzchni asfaltowej, zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót.  
Planowane jest zwiększenie szerokości drogi dojazdowej do stacji zlewnej oraz placu manewrowego.  

Proponowane wyprofilowanie nowych zakrętów, dojazdów do nowych i istniejących obiektów wstępnie  
przyjęto o nawierzchni asfaltowej – ok. 1800m2 i nawierzchni z kostki brukowej – ok. 200m2. 

 
Należy przewidzieć wykonanie zagospodarowania terenu oczyszczalni po wykonaniu robót, w tym 
odtworzenia zieleni, nawierzchni komunikacyjnych, ogrodzenia oraz naprawę nawierzchni wokół  

obiektów oczyszczalni.  
Na etapie projektu w drugim etapie modernizacji należy uzgodnić z Zamawiającym/ Użytkownikiem 
modernizację części socjalno-administracyjnej i zaplecza na oczyszczalni. oraz wymianę istniejącego  

chodnika z płyt betonowych w jego rejonie na nowe, np. z kostki brukowej.  
 

9.2. WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PŁYT CHODNIKOWYCH  
 

Należy również uwzględnić wymianę istniejących elementów ciągów pieszych. Proponuje się wymianę 
płyt chodnikowych na nowy chodnik z kostki brukowej.  
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10.0. SPRZĘT DO OBSŁUGI OCZYSZCZALNI  

10.1. PRZYCZEPA SAMOROZŁADOWCZA  
 

Przyczepa samorozładowcza np. PRONAR TB4 na zawieszeniu tandem zapewnia bardziej efektywny 

sposób załadunku i zwożenia materiałów. Wyposażona w hydraulicznie podnoszoną platformę 
ładunkową z przednim urządzeniem zbierająco -załadowczym sterowanym hydraulicznie. Przyczepa TB4 
umożliwia płynny i bezproblemowy załadunek bez wykorzystania dodatkowych podnośników lub 

ładowaczy. Sztywny, hydraulicznie kierowany dyszel przyczepy TB4 umożliwia łatwy podjazd, bez 
zbędnego manewrowania. 
 

Dane techniczne: 
o przyczepa belowa np. typu PRONAR TB4 
o dopuszczalna masa całkowita – 10 000 kg 

o ładowność – 7200 kg 
o masa własna – 2800 kg 

o powierzchnia ładunkowa – 17,5 m2 
o pojemność – 12 bel o wymiarach 1200 x 1200 mm 
o długość powierzchni ładunkowej – 6910 mm 

o szerokość powierzchni ładunkowej – 2550 mm 
o wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) – 8940/2720/1980 mm 
o wysokość drabinek lub powierzchni ładunkowej – 1060 mm 

o grubość blachy podłogi – 4 mm 
o wysokość platformy od podłoża – 930 mm 
o rozstaw kół – 1900 mm 

o zawieszenie – resory paraboliczne 
o rozmiar ogumienia – 400/60-15,5 
o prędkość konstrukcyjna – 30 km/h 

o minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika – 100/73 km/kw 
 
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne): 

o rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem ø40mm 
o rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z zaczepem k80 
o koło zapasowe 400/60-15,5 

o trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się 
 

10.2. ŁADOWARKA DO PRYZMOWANIA I ZAŁADUNKU  

 
Ładowarka komunalna np. Case, f. Intrac Polska Sp. z o.o. 
Ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do  

2,00 m, spychania i zwałowania zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów i nasypów. 
Na etapie projektu należy wybrać odpowiedni model ładowarki, dostosowując ją do potrzeb 
komunalnych. Ładowarki są dostępne w modelach o masie od 10 do 20t i oznaczone są symbolami: 521F, 

621F, 721F, 821F, 921F.  
Ładowarki Case mogą być wyposażone w różne skrzynie biegów w zależności od specyfiki pracy.  
W przypadku zadań wymagających długich przejazdów i podjazdów pod wzniesienia, zalecana jest  

5-biegowa skrzynia z blokadą zmiennika oraz progresywnym rozłączaniem napędu, dająca duże 
oszczędności paliwa oraz zwiększająca żywotność całego układu przeniesienia napędu. Do krótkich 

przejazdów i pracy bardziej stacjonarnej można wybrać skrzynię 4-biegową. 
 
Do dyspozycji są:  

� łyżka o dużej pojemności do materiałów lekkich,  
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� łyżka wysokiego wysypu,  
� łyżka z dociskiem,  

� widły 
� specjalistyczny hak na wysięgniku do przenoszenia odpadów gabarytowych.  

 
11.0. NEUTRALIZACJA ZAPACHÓW, OGRZEWANIE OCZYSZCZALNI 

11.1. NEUTRALIZACJA ZAPACHÓW 
 

Na etapie wykonania projektu należy uwzględnić i opracować sposób neutralizacji odorów zapachów 
złowonnych itp. Powszechnie stosowanym sposobem jest instalacja biofiltrów z wentylatorem głównym, 

zbierającym wywiewy z poszczególnych obiektów technicznych.  
 

11.2. OGRZEWANIE OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI  
 

Również na etapie projektu należy uwzględnić wykonanie ekologicznej kotłowni np. z zastosowaniem 
pomp ciepła, co korzystnie wpłynie na zużycie energii elektrycznej.  
 
12.0. OPRACOWANIE PROJEKTÓW Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ZAKRESIE REALIZACJI  

ETAPU II 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



40 
 

8.0. KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY MODERNIZACJI I ROZBUDOWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

Ze względu na to, że prace budowlano-montażowe związane z rozbudową oczyszczalni ścieków odbywać 
się będą podczas nieprzerwanej pracy jej eksploatacji, w celu zminimalizowania skutków tych prac na 
sprawność działania, należy przestrzegać określoną kolejność robót.  

 
Poniżej podano zalecaną kolejność wykonywania robót budowlano- montażowych: 
Faza I  - roboty przygotowawcze 

Faza II.1  - budowa nowych obiektów, przy zachowaniu ciągłości eksploatacyjnej istniejącej 
oczyszczalni ścieków 

Faza II.2  - przebudowa (wykonanie tymczasowych instalacji) 

Faza III  - uruchomienie  
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II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach opracowania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku.  
 

1. ZAKRES STOSOWANIA WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) należy rozumieć i stosować w powiązaniu  

z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:  
 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 

WWiORB – 01 Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne  

WWiORB – 02 Warunki wykonania i odbioru robót: Rozruch i wyposażenie bhp i ppoż. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWiORB 
 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podany został w pkt. 3.0. niniejszego opracowania.  

 
Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich Robót podstawowych (Roboty Stałe), Robót tymczasowych 
oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia.  

Zakres robót obejmuje m.in.: 
� uzyskanie i weryfikację danych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia;  

� sporządzenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego całości robót objętych Kontraktem,  
� sporządzenie graficznej wersji „roboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia urządzeń na 

obiekcie oczyszczalni ścieków, przedłożenie jej do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

Użytkownika  
i Zamawiającego oraz uzyskanie takiej akceptacji z ich strony;  

� wykonanie inwentaryzacji istniejących sieci i obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie 
potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego;  

� uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych, docelowych 

obiektów oczyszczalni, o ile wymagać to będzie zmian w zasilaniu stacji/rozdzielni  będącej  
w użytkowaniu przez Inwestora, 

� sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego 

� sporządzenie koncepcji programowo – przestrzennej,  
� sporządzenie Projektu Budowlanego (w oparciu o PFU i ewentualne uwagi Zamawiającego)  

i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz  

z „Decyzją pozwolenia na budowę”;  
� dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę 

� sporządzenie projektów wykonawczych;  
� zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót;  
� sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ;  

� sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
� sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości,  

� zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy; 
� realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy;  
� wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym m.in. 

odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna;  
� uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, itp.;  



42 
 

� prowadzenie w razie konieczności, pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym 
sporządzenie operatów, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka;  
� wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni, demontowanych instalacji itp. ; 

� wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa  

� zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów;  

� sporządzenie dokumentacji powykonawczej;  
� sporządzenie instrukcji rozruchu, BHP, obsługi i konserwacji urządzeń;  
� zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń;  

� uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy;  
� przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane) i przekazanie obiektów 

Zamawiającemu; 
� świadczenie usług gwarancyjnych  
� zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.  

 
Wykonawca winien wykonywać roboty objęte Kontraktem, zgodnie z zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego Dokumentami.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji.  
Kompletna dokumentacja projektowa, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne  
z zapisami SIWZ. Dane określone w SIWZ będą uważane za wartości docelowe.  

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności  
w zakresie:  

� organizacji robót budowlanych,  
� zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
� ochrony środowiska,  

� warunków bezpieczeństwa pracy,  
� warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
� zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

� zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową,  
� zaburzeń procesu technologicznego.  

 
3. WYMAGANIA OGÓLNE ROBÓT 

 

1) Wykonawca opracuje Projekt Budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób 
odpowiadający wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 

1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowę.  
2) Wykonawca może sporządzić dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia i dokonać 

zgłoszenia właściwemu organowi lub uzyskać pozwolenie na budowę (wraz z wymaganymi 

innymi wymaganymi przepisami procedury pozwolenia uzgodnieniami, zgodami  
i pozwoleniami).  

3) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia 3 egzemplarze  
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w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych i części Projektu 
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy).  

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany pierwszy egzemplarz podlega 
zwrotowi do Wykonawcy, zaś dwa pozostałe egzemplarze pozostaną u Zamawiającego. 
Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, 

pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 
projektowania.  

4) Koncepcja programowo - przestrzenna i Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze 

wymagają uprzedniego zatwierdzenia tych dokumentów przez Zamawiającego.  
5) Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 

Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze 
szczegółami dotyczącymi zabudowy elementów oczyszczalni ścieków. Dokumenty te podlegać 
będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

6) Po akceptacji dokumentów Wykonawca wystąpi do właściwego organu o wydanie pozwolenia na 
budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego 
imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. Trzy egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej 

wraz z ostatecznym Pozwoleniem na Budowę mają zostać przekazane Zamawiającemu (w formie 
papierowej oraz w formie cyfrowej – np. na nośniku CD-R)  

7) Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623  
z późń. zm.) oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektu budowlanego w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając:  
o spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

� bezpieczeństwa konstrukcji,  

� bezpieczeństwa pożarowego,  
� bezpieczeństwa użytkowania,  
� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska,  
� ochrony przed hałasem i drganiami,  
� oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

o warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  
� zaopatrzenia w energię elektryczną, odpowiednio do potrzeb, przy założeniu 

efektywnego wykorzystania tych czynników,  

� możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
� warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  
� ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

� odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  
� poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich,  
o warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

8) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9) W czasie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy  
i utrwali na własny koszt.  

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DTR, WWiORB, Programem 
Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne umiejscowienie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub przekazanymi na piśmie poleceniami 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w umiejscowieniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie umiejscowienia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
12) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w SIWZ, DT, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 
a. Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie wymagane 

przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające 
wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót.   
Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy  

i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane.  
Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca wszystkie 
dokumenty, łącznie z załącznikami, wszelkimi instrukcjami, oświadczeniami itp. przedłoży w języku 
polskim względnie w tłumaczeniu na język polski, poświadczonym za zgodność. 

 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi:  

� projekt Budowlany,  

� projekty wykonawcze,  
� Program Zapewnienia Jakości,  
� program i plan płatności,  

� wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania 
prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego 
uzbrojenia),  

� dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu Zamawiającego,  
� raporty zawierające wyniki testów,  
� dokumentacja odbiorowa,  

� dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadczeniami 
potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień),  

� instrukcje rozruchu,  

� instrukcje obsługi i konserwacji,  
� materiały szkoleniowe 

 
b. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich treść 

przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto (o ile będzie 
wymagane przepisami) Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć  Inspektora Nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem 
Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych 
tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
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c. Instrukcja obsługi i konserwacji Obiektu 
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji Obiektu zgodnie z wymaganiami Warunków 

Kontraktu i poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 

• Instrukcja obsługi i konserwacji Obiektu powinna być dostatecznie szczegółowa, aby 

Zamawiający i/lub Użytkownik mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i 
naprawiać urządzenia. 

• Nie później niż trzy miesiące przed ukończeniem robót Wykonawca powinien przekazać 
Inspektorowi Nadzoru do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji Obiektu  

(w języku polskim, w dwóch egzemplarzach), dotyczącą całości robót. 

• Nie później niż jeden miesiąc po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną  
i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. 

• Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dwóch egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi  

i konserwacji w języku polskim. 

• Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektora Nadzoru po 

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być ujęte w wyżej 
wymienionych egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających 

lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej. 
 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 
� wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada Instalacja i każdy z jej elementów 

składowych, 

� opis trybu działania wszystkich systemów, 
� schemat technologiczny Instalacji, 
� plan sytuacyjny przedstawiający Instalację po zakończeniu Robót, 

� rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 
� pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
� instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 
� specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas 

prób końcowych, 

� procedury przestawień sezonowych, 
� procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
� procedury lokalizowania awarii, 

� wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 
� nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 
� model, typ, numer katalogowy, 

� podstawowe parametry techniczne, 
� lokalizację, 

� unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 
� wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 
� wykaz dostarczonych części zamiennych, 

� zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać 
przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 

� harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

� listę zalecanych smarów i ich równoważników, 
� listę normalnych pozycji zużywalnych, 
� listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 
przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 
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� ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 
programowalnych, 

� schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

� dokumentację oprogramowania komputerów; Dokumentacja powinna posiadać odpowiednią 

formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie pogrupowane. 
Oprogramowanie powinno posiadać tę samą strukturę dla wszystkich urządzeń. 
Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone 

przez Inspektora Nadzoru. 
� Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii 

aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika. 

 
d. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować: 

Część rysunkową obejmującą: 
� schematy procesu i instalacji, 
� kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

� rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz  
z ciężarem urządzenia, 

� opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 
� założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 
� certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 

� obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 
� schemat połączeń elektrycznych; 
� specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

Część instalacyjną obejmującą opis: 
� wymagań dotyczących instalacji, 
� wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

� zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 
Część obsługową obejmującą opis: 

� obsługi, 

� konserwacji, 
� naprawy. 
� Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania Zamawiającego  

w tym karty gwarancyjne. 
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji wymienionych 
dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 

 
e. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik Budowy, który Wykonawca na 
podstawie upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu 

robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 
używany zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późń. 
zm.)  

 
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp.  
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 stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru.  
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f. Inne dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

� protokoły przekazania terenu budowy,  
� ewentualne umowy cywilno-prawne,  
� protokoły z narad i ustaleń,  

� korespondencję na budowie.  
 

4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 
 
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji 
zobowiązań umownych tj. między innymi (jeśli zajdzie taka potrzeba),  

� zapewnić niezbędną obsługę geodezyjną robót – wytyczyć w planie i wyznaczyć wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
Wykonawcy, a po zakończeniu robót wykonać i dostarczyć powykonawczą dokumentację 

geodezyjną,  
� doprowadzić wodę i energię do punktów wykorzystania,  
� zabezpieczyć roboty przed wodą odpadową,  

� usunąć odpady z obszaru budowy,  
� usunąć zanieczyszczenia wynikające z robót wykonywanych przez Wykonawcę.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 

traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. 
Szczegółowy zakres robót tymczasowych określi Projekt Organizacji Robót sporządzony przez 
Wykonawcę. Również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do 

Wykonawcy.  
 

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBÓT - ORGANIZACJA ROBÓT 
 

1) Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, 
który opracuje Wykonawca po sporządzeniu zatwierdzonego projektu technicznego.  

2) Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez 
niego dokumentacją projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi 

opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym  
z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy.  

3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  

4) Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że  
w przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
5) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  
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6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę znaków geodezyjnych, 
ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót.  
7) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Terenem Budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ryczałtowej.  

 
TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY  
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 wraz z późn. zm.) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.  

 
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
2) Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 
ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru  

i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji 
robót. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie 
zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem 

siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
5) Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 
6) Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 

ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  
7) Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, 

od władających tymi nieruchomościami.  

8) Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie 
minimalnych odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie 

zachowania minimalnych odległości od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje  
i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi gestorami – odpowiednią przebudowę lub 
zabezpieczenia.  

9) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m,  

w odległości minimum 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej (zwraca się uwagę na specyficzne 

warunki gruntowe inwestycji),  

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a w szczególności:  

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.),  

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.),  
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� Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566;2180),  
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z grudnia 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego  

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012  r. 

Nr    poz. 391).  
 
Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
 

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Zdemontowane materiały należy 
zagospodarować zgodnie z przepisami dla tego typu odpadów.  
 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  

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

� Wykonanie objazdów/przejazdów.  
� Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: 

zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy.  
� Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd.  
� Przygotowanie terenu.  

� Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  
i drenażu.  

� Przebudowę urządzeń.  

� Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (łącznie z drogą dojazdową,, 
placem i zabezpieczeniami potrzebnymi Wykonawcy przy realizacji robót).  

 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty.  
 
WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU  

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo.  
 

OGRODZENIE TERENU BUDOWY  
Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.  
Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 

zakończenia.  
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości ,których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

 
 
ROZRUCH (PRÓBY KOŃCOWE)  

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania niezbędne 
do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym szkolenie) oraz 
wyposaży urządzenia w niezbędny sprzęt bhp i p.poż.  

Próbom Końcowym należy poddać cały ciąg technologiczny doprowadzenia ścieków i samej oczyszczalni 
ścieków. 

 
Próby końcowe będą w kolejności obejmowały:  

a) próby przedrozruchowe,  

b) próby rozruchowe,  
c) ruch próbny.  

 

Projekt Rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi Nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia 
w 3 egzemplarzach w terminie na 15 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych według aktualnego 
Programu (Harmonogramu) Robót.  

Projekt Rozruchu wymaga zatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
 
Ad. a) Próby przedrozruchowe – rozruch mechaniczny 

 
Próby przedrozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane  
w warunkach „na sucho”  dla każdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego 

elementu robót w celu wykazania, że każde z nich może być bezpiecznie poddane próbom rozruchowym.  
Badania mechaniczne prowadzone winny być w odniesieniu do poszczególnych urządzeń. Badania te 
odbywać się winny bez obecności medium roboczego (w zakresie na ile pozwala na to specyfika danego 

urządzenia).  
Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości wewnątrz wszystkich urządzeń,  

a w szczególności tych, które zalane zostaną ściekami, sprawdzenie zamocowania, czystości i drożności 
rurociągów i instalacji, uruchomienie urządzeń na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotów, wielkości 
drgań, sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, funkcjonowanie obwodów AKP i inne działania właściwe 

dla rodzaju urządzenia.  
 
Ad. b) Próby rozruchowe - rozruch hydrauliczny 

 
Próby rozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane  
w warunkach „na mokro” dla Robót w celu wykazania, że mogą pracować bezpiecznie i zgodnie  

z ustaleniami i być poddane ruchowi próbnemu.  
Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium roboczego. 
Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony przez Wykonawcę przed wprowadzeniem do urządzeń 
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jakichkolwiek innych płynów, aby ewentualne usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach 
higieniczno- sanitarnych. Dopuszcza się na ryzyko Wykonawcy użycie wody technologicznej (ścieków). 

Badania i próby hydrauliczne winny obejmować badanie działania właściwe dla rodzaju urządzenia.  
Badania powinny obejmować wszelkie wyposażenie w postaci rurociągów, armatury oraz wyposażenia 
mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla którego przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych 

jest technicznie wykonalne.  
Pomyślne zakończenie prób rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia gotowości obiektu 
do ruchu próbnego.  

 
Ad. c) Ruch próbny – rozruch technologiczny 
 

Ruch próbny obejmuje rozruch technologiczny oczyszczalni wraz z badaniami procesowymi wskazanymi 
w projekcie rozruchu. Ruch próbny winien wykazać, że zabudowane urządzenia działają niezawodnie  
i zgodnie z Kontraktem.  

Ruch próbny winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i projektem 
rozruchu.  
Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny uzgodniony  

z Inspektorem Nadzoru na wypadek wystąpienia awarii.  
Próba 72-godzinna winna rozpocząć się po uruchomieniu i sprawdzeniu poszczególnych elementów 

urządzenia. 
Metodyka przeprowadzenia badań – zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku, gdy przedmiot próby 
nie jest uregulowany Polskimi Normami – zgodnie z metodyką określoną w zatwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Programie Prób Końcowych. 
Koszt przeprowadzenia próby w tym wszystkich mediów ponosi Wykonawca. 
Próby Końcowe będą prowadzone w obecności Inspektora Nadzoru, Użytkownika i Zamawiającego, który 

ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania. 
O ile Wykonawca nie zakwestionuje wyników pomiarów przeprowadzonych przez Zamawiającego  
w ramach Prób Eksploatacyjnych w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania od Zamawiającego, oznacza to ich 

akceptację bez zastrzeżeń przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Wykonawcę  
w ciągu 5 dni od daty otrzymania wyników, pomiary zostaną powtórzone. 
W Okresie Zgłaszania Wad i w Okresie Rękojmi wszystkie przerwy w działaniu urządzenia będą mierzone 

i rejestrowane w okresach miesięcznych.  
Informacje na temat zmierzonego (zarejestrowanego) czasu przerw w działaniu będą przekazywane 
cyklicznie do Wykonawcy.  

Do ruchu próbnego można przystąpić po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych.  
Wykonawca winien rozpocząć doprowadzanie ścieków do  urządzeń i rozpocząć  ich rozruch 
technologiczny. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania uruchamianych urządzeń pompowni obiekt 

w ciągłym ruchu.  
Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały i wyposażenie 

niezbędne do symulacji różnych warunków pracy oczyszczalni, które mogą wystąpić w okresie jego 
normalnej eksploatacji.  
Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje w zakresie 

spełniającym wymagania określone w projekcie rozruchu. Inspektor Nadzoru może zobowiązać 
Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy procesów, które 
zdaniem Inspektora Nadzoru wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów.  

Wykonawca winien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia prób 48 
godzin przed ich planowanym rozpoczęciem.  
 

Wykonawca sporządzi do Instrukcji obsługi i eksploatacji listę części zamiennych i szybko zużywających 
się. Wykonawca dostarczać będzie te części Zamawiającemu na zamówienie i na jego koszt. Zestawienie,  
o którym mowa wyżej będzie obejmować opis i ilość tych części, które w opinii Wykonawcy powinny 

znajdować się na składzie Zamawiającego. 
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Wykonawca zapewni w Okresie Zgłaszania Wad oraz po jego zakończeniu dostarczenie na zamówienie 

Zamawiającego i na jego koszt części zamiennych, określonych w zestawieniu części zamiennych, 
sporządzonym przez Wykonawcę, a także wszelkich innych części zamiennych i eksploatacyjnych, które 
okażą się niezbędne do pracy Instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać części zamienne do Instalacji na zamówienie Zamawiającego  
i na jego koszt w ciągu całego okresu planowanej eksploatacji obiektu, tj. przez co najmniej 10 lat od daty 
wydania Świadectwa Przejęcia. 

W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym powyżej, należy mieć również na uwadze 
części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas prób na miejscu montażu Instalacji. Przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca upewni się, że pełen zestaw tego typu części zamiennych jest 

dostępny dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji. 
 
Serwisowanie 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych przynajmniej w okresie 10 lat od daty 
wydania Świadectwa Przejęcia. Czas reakcji serwisowej oraz termin usunięcia zgłoszonych wad zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie. 

 
SZKOLENIA PRZEDSTAWICIELI ZAMAWIAJĄCEGO / UŻYTKOWNIKA  

 
Wykonawca musi zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego (Użytkownika) 
do obsługiwania i użytkowania Instalacji.  

Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi pompowni ścieków i dozoru 
technicznego przewidzianych do obsługi przedmiotowej oczyszczalni ścieków. 
Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony protokołem podpisanym przez szkolącego  

i szkolonych.  
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku 
polskim) w co najmniej 4 kopiach.  

 
Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to aby dać personelowi jasny wgląd w : 

� projekt całościowy Instalacji, 

� montaż wszystkich elementów, 
� procedury obsługi w każdych warunkach, 
� procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

� szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu 
Instalacji, 

� środki bezpieczeństwa. 

 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

a. WYMAGANIA FORMALNE 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały  

i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach 
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. – Dz. U. Nr 92, poz. 881), które posiadają właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań.  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:  

b. Wyroby budowlane dla których:  
� wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
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z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji,  
� dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 

określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych;  

� Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

c. Wyroby budowlane:  

� oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi,  

� wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

� Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  
� Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198 poz. 2041 z póź. zm.).  

� Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami Programu Zapewnienia Jakości.  

 

b. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 2 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 zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  
 
Typizacja 

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje powinny 
być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności do silników, 
układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników.  
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Rurociągi stalowe 
Rurociągi stalowe odpowiadać muszą normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-74219. Rury te będą 

rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczną na gorąco. Ciśnienie nominalne 
dla rur i kształtek: PN 10 bar. 
 

Rurociągi ze stali kwasoodpornej 
Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali AISI 316. Ciśnienie 
nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar 

Łączenie: 

• montażowe: spawanie 

• z armaturą i rurociągami z PE:  kołnierze luźne z owierceniem na PN 10;  

materiał kołnierzy stal kwasoodporna;  
wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur. 

 
Rurociągi z PE  
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

• rurociągi tłoczne (współpracujące z pompowniami), 

• rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny.  
Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.  
Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: min.PN 10 bar SN8.  

 
Zasuwy 
Zakłada się, że w razie konieczności, użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu 

klinowego oraz zasuwy nożowe z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym potwierdzonym certyfikatem RAL .  
W obiektach narażonych na niską temperaturę należy stosować armaturę z miękkim uszczelnieniem,  

z gładkim i wolnym przelotem. 
Wszystkie zasuwy o średnicy większej od 350 mm zamontowane w pozycji pionowej będą posiadały 
stopki.  

Zasuwy powinny być zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Jeśli okaże się to konieczne, należy 
zastosować przekładnię wspomagającą po to, aby siła mięśni użyta do ręcznej obsługi zamknięcia, nie 
przekraczała 250 N.  

Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek 
przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.  

O ile zajdzie taka konieczność, należy zastosować wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki i obudowy.  
W przypadku konieczności obsługi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego terenu, prowadnice 
wrzecion lub ich obudowy powinny być wyprowadzone do poziomu terenu. 

Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji 
opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym  
i krótkim opisem funkcji urządzenia.  

Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój 
przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe 
przewodów, z którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 

wibracje wyposażone zostaną w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające.  
 
Zawory zwrotne 

Zakłada się, że w razie konieczności, zastosowane zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa 
sferoidalnego ( RAL ) i zaopatrzone zostaną w dwa kołnierze. Należy zastosować zawory zwrotne  
z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością szybkiego reagowania. Zawory powinny być zaprojektowane 

tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia. Zamknięcia wyposażone zostaną  
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w wymienne uszczelnienia. 
W niskich temperaturach należy stosować armaturę z miękkim uszczelnieniem, z gładkim i wolnym 

przelotem. 
Zawory o średnicy powyżej 350 mm zostaną wyposażone w stopki.  
Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami.  

Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym otwarciu nie 
przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja, na 
której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje zostaną 

wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające.  
 
Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, ślizgi, 
zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną 
zastosowane do utrzymywania rurażu i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, 

przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, 
które łączą. 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne 

układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie 
zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach 

wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji.  
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z elementów 
stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie elementów odlewanych.  

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia,  
z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
 

Tabliczki identyfikacyjne 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek 
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą 

zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.  
Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych 
automatycznie.  

 
Siłowniki elektryczne 
Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obsługiwane będą przy pomocy siłowników 

elektrycznych. 
Wszystkie lokalne regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną. 
Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały opcję ciągłego 

wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie otworzyć lub zamknąć wrota  
w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu roboczemu ciśnieniu.  

Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana do montażu  
w każdym ustawieniu. 
Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła wraz  

z przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie wskazane) będą pozwalały 
na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez dwóch ludzi.  
W trakcie prowadzonej ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi samoczynne rozłączenie jego napędu 

elektrycznego. Podczas operacji zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie z kierunkiem 
wskazówek zegara. Pokrętła zostaną opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAĆ” i “ZAMYKAĆ” oraz 
strzałkami wskazującymi kierunek otwierania i zamykania. Obrzeże pokrętła zostanie wygładzone. 

Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostaną wyposażone we wskaźniki 
pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. Należy zamocować przezroczystą osłonę chroniącą gwint 
podnoszonego wrzeciona.  

Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty smarowania.  
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Stosowanie drewna 

Należy, o ile jest to możliwe, unikać stosowania drewna, o ile jego użycie nie zostanie wskazane  
w dokumentacji technicznej. W przypadku jego zastosowania należy zadbać o to, by było ono odporne na 
atak kornika i rozwój grzyba. Należy stosować drewno klasy C18, C22 i C27 zgodnie z PN-B-03150:2000. 

 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
a. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem 
Zapewnienia Jakości, Projektem 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 DT.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,  

a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni: 

� wyniki badań materiałów i robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów,  
� doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary 
robocze.  

 
b. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.  

 
c. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania działki lub terenu.  

 
d. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.  
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać 
sporządzona w formie papierowej i elektronicznej.  

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 

przewidzianym odrębnymi przepisami,  
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• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  
 

e. WYMAGANIA OGÓLNE 

� Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju  

i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów  
i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych 
temperatur i ciśnienia.  

� Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany 
elementów. 

� Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem.  

Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane 
zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 

� Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu 

łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania 
połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów.  

� Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić 

zgodnie z wymogami producenta połączeń. 
� Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi 

na stałe przy pomocy śrub. 

� Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania.  
� Przy przejściach przez ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne.  

� W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona, 
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy 
ochronnej o grubości identycznej z oryginałem.  

� Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 
konieczności rozbierania całych sekcji instalacji.  

� Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego rurociągu 
przesyłowego sieci zewnętrznej.  

� Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z otworami 

na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego 
krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 

� Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, 

zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.  
� Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 

większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma 

większą wartość. 
� Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy 

konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia 

materiałów musi przejść stosowne testy.  
� Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem 

instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma 
na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin    i odpadów po spawaniu.  
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane 

sprężonym powietrzem.  
� Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z uwagi na 

osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, 

które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne.  



58 
 

� Należy zastosować połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by 
zabezpieczyć pewien margines błędu. zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, 

ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza.  
� Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do 

zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu  

o PN. 
 
Rurociągi stalowe 

Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, które zostaną ułożone i zasypane ziemią, 
powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnych, zaś rurociągi, które 
ułożone zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie pomalować środkiem zabezpieczającym.  

W obu przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur powinny być pokryte środkiem zabezpieczającym na 
bazie żywic epoksydowych warstwą o grubości nie mniejszej niż 250 mikrometrów.  
Warstwa zabezpieczająca położona zostanie również na połączeniach, co uzależnić należy od średnicy 

rury. Rurociągi stalowe o średnicach wewnętrznych mniejszych od 80 mm, z wyjątkiem tych, którymi 
transportowany będzie olej, zostaną ocynkowane i pokryte warstwą ochronną.  
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: mieszanina ścieków i osadu wyłącznie  

w przewodach zabetonowanych w sposób trwały w dnach zbiorników. 
 

Zgodność robót z obowiązującymi przepisami  
Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami  
i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również  normami polskimi, które w jakikolwiek sposób 

odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach Kontraktu. oraz postanowieniami tegoż 
Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach oraz zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

� Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  
� bezpieczeństwa konstrukcji,  
� bezpieczeństwa pożarowego,  

� bezpieczeństwa użytkowania,  
� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
� ochrony przed hałasem i drganiami,  

� oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
� Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

o zaopatrzenia w energię elektryczną  przy założeniu efektywnego wykorzystania,  

o usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.  
� Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.  
� Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.  

� Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.  
� Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską.  
� Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.  
� Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich.  
� Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm 

europejskich. 
Lista podstawowych przepisów prawnych i polskich norm znajduje się w Części Informacyjnej niniejszego 
opracowania. 

 
Harmonogram robót  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz szczegółowych harmonogramów prac  wraz  
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z harmonogramem rozruchu i tymczasowej eksploatacji.  
 

Prowadzenie prac rozbiórkowych  
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru lub Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji.  

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu 
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.  
 

Wycinka zieleni  
Zakres prac wstępnie, nie obejmuje wykonania wycinki drzew oraz krzewów (wymagających pozwolenia)  
na terenie przeznaczonym pod budowę.  

 
7. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI).  
 

a. NORMY 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Ustawa  

z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Ustawa 
z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087 z późn. zm.).  
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne  

z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość 
nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 

zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:  
� z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa,  

� z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,  
� z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 

podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.  
 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi:  

� Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa.  
Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na 
Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie ministra 

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

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881), a także 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249 poz. 2497).  

� Certyfikację zgodności.  
Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą 
Techniczną.  

� Deklaracja zgodności producenta.  
Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. 
Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 

sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. Nr 198 poz. 2041). Z wyrobów przeznaczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad 
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sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 
mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich 

znakowania. Wykaz tych wyrobów określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
(Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881).  
 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 
881 ) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. 
U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041 ).  
Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi 

szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość  
w swojej klasie.  
 

PRZEPISY PRZYWOŁANE:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.),  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 

935),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U. Nr 249 

poz. 2497),  

• Kontrola wymiarowa robót budowlanych. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem 

wymiarów nastąpi według obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994.  
 

NORMY PRZYWOŁANE:  

• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 

wymiarów.  

• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.  

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji.  

• PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.  

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy.  
 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:  

� Temperatura w cieniu: -30 do +35 0C.  
� Wilgotność: 0 do 95 %.  

� Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

� Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie  
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i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów  
i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.  

� Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  

� Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w DT  

i WWiORB.  
� Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z Kontraktem.  

� Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie 

miał 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.  

� Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

� Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny  
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.  

� Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do jego 
wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w WWiORB, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  
 

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)  
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

• część ogólną opisującą:  

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

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu;  

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli Program Zapewnienia Jakości powinien 

opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria 
dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej 
wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.).  
 
POBIERANIE PRÓBEK  

• Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

• Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

• Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

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

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 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. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

 
BADANIA I POMIARY  

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

• W konstrukcjach stalowych wyposażenia obiektów kubaturowych minimum 20% spawów winno 

podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad spawów 
skontrolować należy wszystkie spawy.  

• 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.  
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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.  

 
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 WWiORB, na 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 lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  

 
CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiał które jest:  

• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

• oznakowany znakiem budowlanym, albo  

• posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, które spełniają wymogi WWiORB.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 

obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  
 
RĘKOJMIE I INSTRUKCJE FABRYCZNE  

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do 
czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy 
do czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.  

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposażeniem  
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i wyda je Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu w dniu przejęcia robót.  
Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania awarii  

w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień 
tygodnia.  
 

DOKUMENTACJA BUDOWY  
Dokumentację budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności:  

• Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, projektem wykonawczym, Informacją 

BIOZ, przedmiarem robót.  

• Dziennik budowy.  

• Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.  

• Książka obmiarów.  

• Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.).  

• Harmonogram robót.  

• Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu 

załącznikami.  

• Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów.  

• Dokumenty zapewnienia jakości.  

• Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze.  

• Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.  

• Szkice geodezyjne.  

• Protokoły przekazania robót.  

• Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

• Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., 

receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według 
wymagań Programu Zapewnienia Jakości.  

• Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Inspektor nadzoru 

powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.  

• Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz 

wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 
sposób i oznaczone według wskazań Inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, 

jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem 
nadzoru okresach czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach elektronicznych.  

• Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów oraz 

Zamawiającego.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.  
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia 
Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót  

i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego.  
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule warunków 
Kontraktu.  

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
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RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi całości Robót – wydanie Świadectwa Przejęcia 
� odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) po upływie Okresu Zgłaszania Wad – wydanie 

Świadectwa Wykonania, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

� odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
o i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

� gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy  

o i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru 
� Wykonawca winien zawiadomić o robotach zanikających i ulegających zakryciu Inspektora 

nadzoru nie później niż 72 godziny przed zakończeniem ww. robót.  

� Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:  
o dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, 
świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 
wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

o przeprowadzonych badań i prób. 
o w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

� Z przeprowadzonego inspekcji / odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 

nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.  
� W protokole inspekcji (odbioru) robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót:  
o zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,  
o rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

o technologię wykonania robót,  
o parametry techniczne wykonanych robót.  

� Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru. Wzór protokołu odbioru 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.  

 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności 
� Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do Inspektorowi 

nadzoru wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć.  

� Roboty zostaną uznane przez Inspektora za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 
Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. 

� Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 
odbiorów. 

� Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
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ODBIÓR KOŃCOWY  
Odbiór całości Robót – wydanie Świadectwa Przejęcia 

 
ZASADY ODBIORU CAŁOŚCI ROBÓT 

� Odbiór całości Robót (i wydanie Świadectwa Przejęcia) polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
� Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru całości Robót będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  
� Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. 
� Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru , Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i Kontraktem. 

� W toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
� W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru całości Robót. 
� W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i/lub 

Kontraktem, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru całości Robót – Świadectwo Przejęcia, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru. 
Do odbioru końcowego (całości) Robót i wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

� dokumentację rozruchową,  

� sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.  
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� protokoły z prób szczelności, 
� protokoły odbiorów częściowych, 

� recepty i ustalenia technologiczne, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, atesty,  

� Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR).  
� Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba.  
� dzienniki budowy, 

� protokoły z narad i ustaleń.  
� protokoły przekazania terenu.  
� decyzje pozwolenia na budowę.  

� wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.  
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� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
� szkice inwentaryzacyjne wraz z potwierdzeniem ich złożenia w ZUDP.  

� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
� ile wymagane prawem budowlanym lub pozwoleniem na budowę - Oświadczenie kierownika 

budowy o:  

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  

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

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru całości Robót i wydania Świadectwa Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

 
ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT – WYDANIE ŚWIADECTWA WYKONANIA 
Odbiór ostateczny Robót potwierdzony wydaniem Świadectwa Wykonania odbędzie się po upływie 

Okresu Zgłaszania Wad.  
Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych  
w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. 

Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę Instalacji i w tym czasie wprowadzi 
wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy Urządzeń oraz na zamówienie dostarczy 
części zamienne przewidziane dla eksploatacji urządzeń w Okresie Zgłaszania Wad. 

Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od 
zgłoszenia awarii wynosi 24 godzin. 
 

ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi dokonany będzie przed upływem ustalonego  
w Umowie terminu gwarancji i rękojmi (nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu).  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,  

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego  

z obiektów (jeżeli były zgłoszone ),  

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie gwarancji i rękojmi” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad,  

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 
Z odbioru komisja sporządzi protokół odbioru pogwarancyjnego.  
 

PRZEGLĄDY W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  
Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancji  

i rękojmi. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego.  
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych w stanie wolnym 
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od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wg zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę 
ryczałtową. 
 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
� Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.).  
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 
1287 z późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.).  
� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 

2603 z późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380  
z późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz. 94 z późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150  

z późn. zm.).  
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935  

z późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).  
� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).  
� Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

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

Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. Nr 25, poz. 133).  
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. Nr 96 poz. 438).  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96 poz. 437).  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209,poz. 1779). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku  

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z póżn. zm.).  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  
� w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2497).  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).  

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  

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

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 
życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 
2007r. Nr 143 poz. 1002 ).  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 

836).  
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 

121, poz. 1137).  
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 

126, poz. 839).  
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji  

o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).  
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826).  
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� Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578).  

� Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr.137, poz.984).  

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716). 

� Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie 

Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r.).  
� Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 

Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.).  

� Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK  
z dnia 11 kwietnia 1988r.).  

� Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK 

z dnia 11 kwietnia 1980 r.).  
� Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK 

z dnia 28 czerwca 1979 r.).  

� PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  
� PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  

� PN-N-01256-03/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy).  
� PN-N-01256-03:1993/Az2:2001:Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powołują się na 
przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  

z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów 
prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  

w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.  
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III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROZRUCH, WYPOSAŻENIE BHP I P.POŻ. 
 

1. PRZEDMIOT WWIORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót  
w zakresie wykonania rozruchu i wyposażenia oczyszczalni ścieków. 

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

rozruchu urządzeń oczyszczalni ścieków oraz niezbędnego wyposażenia bhp i p.poż  które zostaną 
wykonane  
w ramach Kontraktu:  

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, o ile będzie wymagane,  zgodnie z prawem polskim.  
 

2.1. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB.  
 
2.3. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB.  
 
2.4. Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót.  
 

2.5. Wymagania dla materiałów 
Materiały do przeprowadzenia rozruchu:  
W okresie rozruchu nie będą powstawać odpady technologiczne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za oszacowanie na etapie oferty faktycznego zużycia i kosztu materiałów 
eksploatacyjnych łącznie z wszelkimi kosztami pośrednimi takimi jak koszty materiałów, koszty zakupu, 
koszty transportu i wszelkie niezbędne koszty związane materiałami będącymi przedmiotem obrotu  

w czasie prowadzenia rozruchu. Koszty te ponoszone będą przez Wykonawcę w całym okresie rozruchu, 
od dnia rozpoczęcia rozruchu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

 
2.6. Materiały do wyposażenia bhp: 

� instrukcje stanowiskowe oraz znaki BHP 

Oczyszczalnię ścieków  należy wyposażyć w instrukcje i znaki.  
Faktyczną potrzebną ilość ustali Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz odpowiednimi 
służbami (inspektor pracy, specjalista bhp).  

� znaki ochrony i higieny pracy zgodnie  
Oczyszczalnię ścieków  należy wyposażyć w znaki ochrony i higieny pracy.  
Faktyczną potrzebną ilość znaków ustali Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz 

odpowiednimi służbami (inspektor pracy, specjalista bhp).  
� materiały do wyposażenia ppoż.:  
� sprzęt gaśniczy  
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� wyposażenie w znaki bezpieczeństwa i pożarnicze tablice informacyjne zgodnie z PN-92/N-
1256.01 i PN-92/N-1256.02.  

2.7. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB.  
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji  
 

Projektowej proponuje się następującego sprzętu:  

• ciągnik,  

• przyczepa, 

• żuraw dźwigowy do montażu, 

• inny sprzęt pomocniczy. 

 
2.8. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB.  
Podczas transportu materiały i elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.  

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Do transportu proponuje się użyć następujących środków:  

• ciągnik,  

• przyczepa,,  

• samochody dostawcze,  

• żuraw samochodowy.  

 
2.9. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB.  

 
2.10. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia BHP 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostosowanie urządzeń w całości do wymogów obowiązujących  

w dniu składania oferty przepisów z zakresu bhp tak, aby możliwe było ich  przekazanie do użytkowania  
i bezpiecznej eksploatacji.  
Przedstawione poniżej wymagania są minimalnymi wymaganiami wg wiedzy Zamawiającego. 

Przedstawione informacje i wymagania mają charakter pomocniczy dla przygotowania oferty.  
 
2.11. Wyposażenia BHP – wymagania ogólne 

Prace niebezpieczne powinny być wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. 
Na całym terenie przepompowni należy utrzymywać należyty porządek, w lecie pielęgnować zieleń a zimą 
odśnieżać przejścia i dojścia do poszczególnych urządzeń. 

 
2.12. Zagrożenia ogólne występujące i ich eliminacja 
Do grupy zagrożeń ogólnie występujących należą wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i złamania 

spowodowane upadkiem z wysokości lub używaniem środków transportowych, albo niewłaściwych 
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narzędzi pracy. Stosowanie niewłaściwych narzędzi pracy powoduje znaczne zwiększenie możliwości 
wypadku i potęgowanie ich skutków.  

W obiektach, w których są stałe stanowiska robocze powinny znajdować się podręczne apteczki ze 
środkami do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją ich stosowania.  
 

2.13. Wykaz niezbędnych instrukcji oraz znaków BHP 
Oczyszczalnię ścieków  należy wyposażyć w instrukcje i znaki. Faktyczną potrzebną ilość ustali 
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz odpowiednimi służbami (inspektor pracy, 

specjalista bhp).  
 
2.14. Wykaz znaków ochrony i higieny pracy  

Oczyszczalnię ścieków  należy wyposażyć w znaki ochrony i higieny pracy. Faktyczną potrzebną ilość 
znaków ustali Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz odpowiednimi służbami 
(inspektor pracy, specjalista bhp).  

 
2.15. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia p.poż 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostosowanie oczyszczalni do wymogów obowiązujących w dniu 

składania oferty przepisów z zakresu ochrony p.poż, tak, aby możliwe było przekazanie do użytkowania  
i bezpiecznej eksploatacji.  

Przedstawione poniżej wymagania są minimalnymi wymaganiami wg wiedzy Zamawiającego. 
Przedstawione informacje i wymagania mają charakter pomocniczy dla przygotowania oferty.  
 

2.16. Warunki ochrony przeciwpożarowej należy zapewnić poprzez:  

• zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego,  

• rozmieszczenie punktów sprzętu ppoż.,  

• wyposażenie w znaki bezpieczeństwa i pożarnicze tablice informacyjne zgodnie z PN-92/N-

1256.01 i PN-92/N-1256.02. 
 

2.17. Ogólne warunki wykonania robót rozruchowych 

Ogólne zasady jakości wykonania robót rozruchowych podano w WWiORB.  
Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych, a początkiem 

eksploatacji obiektu.  
Celem rozruchu jest osiągnięcie stabilnych efektów pracy zgodnych z założeniami projektowymi.  
Osiągnięcie parametrów jakościowych musi mieć stabilny charakter i mieć miejsce przy poprawnym 

funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów. Muszą być zapewnione warunki do dalszego takiego 
funkcjonowania po zakończeniu rozruchu. Za osiągnięcie tych celów odpowiedzialny jest Wykonawca.  
Ewentualne wady Dokumentacji Projektowej, jakie zdaniem Wykonawcy rzutują na efekty uzyskane  

w rozruchu i działanie oczyszczalni ścieków  należy zgłaszać przed złożeniem oferty. Zgłoszenie 
zastrzeżeń w terminie późniejszym nie zmienia warunku pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za efekty 
działania oczyszczalni ścieków . 

 
2.18. Wymagania dotyczące rozruchu 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania rozruchu instalacji oraz urządzeń 

oczyszczalni ścieków i obejmują: 

• rozruchu mechanicznego, 

• rozruchu hydraulicznego, 

• rozruchu technologicznego wraz z osiągnięciem wymaganych gwarancji i warunków określonych 

w PFU. 
Materiały do przeprowadzenia rozruchu. 

Materiały eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna itp. w ilościach niezbędnych do 
przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Wykonawcę. 



74 
 

Materiały eksploatacyjne wymagane specyfiką oczyszczalni w ilościach niezbędnych na czas rozruchu  
i próbnej eksploatacji dla nowych urządzeń zapewni Wykonawca. 

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące procesów technologicznych 
oraz oznakowania rurociągów w nowych i modernizowanych obiektach. 
 

Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych 
Rozruch będzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru Projektem Rozruchu. Projekt Rozruchu obejmował będzie program Prób Końcowych 

oraz Prób Eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
Rozpoczęcie prób rozruchowych dla etapu rozruchu (obiektu) powinno być poprzedzone: 

• zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem wraz  

z próbami szczelności zbiorników, kanałów przewodów, 

• zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób pomontażowych 

całości wyposażenia mechanicznego, 

• zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych, 

• zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych 

potwierdzone protokołami, 

• posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno ruchowej urządzeń, 

• opracowaniem dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego opis czynności 
rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, 

• zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż., 

• zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu. 

 
Warunki wykonania robót rozruchowych. 
Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków oraz 

urządzeń i procesów wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych i techniczno-
ekonomicznych. 
Celem prób oprócz uruchomienia jest również:  

• sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem; 

• doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodności 

działania urządzeń; 

• osiągnięcie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy; 

• ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających ich 

prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę; 
W zakres prac wchodzi: 

• Uruchomienie urządzeń (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania mediów roboczych) 

każdej dostarczonej grupy urządzeń, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, 
urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych. 

• Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bhp, p.poż i zapoznanie użytkownika z procesem 

technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, 

• rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch z użyciem neutralnego medium 

- wody; 

• rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – ścieków i/lub osadów, w wyniku 

którego osiąga się założone parametry technologiczne. 
 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez Zamawiającego i/lub 
przyszłego Użytkownika personelem. 

• Rozruch winien być przeprowadzony przez osobę posługującą się językiem polskim, lub przy 

pomocy tłumacza zapewnionego przez Wykonawcę. 

• Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 
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• Dokumentowanie przebiegu eksploatacji w trakcie każdej z faz rozruchu należy dokumentować  

w dzienniku rozruchu. 

• Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:  

• prace przygotowawcze do rozruchu  

• rozruch mechaniczny,  

 
Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem Komisji 

Rozruchowej. Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w fazie rozruchu.  
W czasie rozruchu należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim przebieg rozruchu, 

wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.  
Do dziennika należy załączać dokumenty takie jak wyniki analiz laboratoryjnych, protokoły 
poszczególnych faz rozruchu i inne dokumenty istotne merytorycznie dla rozruchu.  

Wykonawca zapewni personel dla prac rozruchowych. Zapewniona będzie właściwa ilość osób  
i o odpowiednich kwalifikacjach dla przeprowadzenia rozruchu.  
Z ramienia Zamawiającego wyznaczona zostanie dodatkowo załoga, która będzie uczestniczyć w rozruchu 

celem nabycia właściwych umiejętności obsługi. W okresie rozruchu załoga ta pozostawać będzie  
w dyspozycji Zamawiającego, a jej udział w rozruchu będzie miał tylko charakter szkoleniowy.  

Rozruch przeprowadzony będzie przez załogę posługującą się językiem polskim, lub przy pomocy 
tłumacza opłacanego przez Wykonawcę.  
Wykonawca zapewni dostawę i poniesie koszt dostawy wszystkich niezbędnych materiałów 

eksploatacyjnych w czasie rozruchu.  
Sprzęt eksploatacyjny podlegający przekazaniu Zamawiającemu, a używany przez Wykonawcę w czasie 
rozruchu i ulegający zużyciu zostanie zamieniony na nowy, nieużywany (np. rękawice ochronne, gaśnica  

w wypadku użycia itp.).  
Wykonawca zapewni odbiór i poniesie koszt odbioru wszystkich odpadów technologicznych powstałych  
w czasie rozruchu.  

Wykonawca zapewni i poniesie koszt badań niezbędnych w czasie rozruchu. W szczególności dotyczy to 
badań laboratoryjnych osadów i suszu. Zaleca się w miarę możliwości wykorzystanie laboratorium na 
oczyszczalni ścieków do celów wykonywania roboczych analiz w czasie rozruchu.  

Wady i braki stwierdzone w czasie rozruchu urządzenia będą usuwane niezwłocznie.  
 
Rozruch mechaniczny  

Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które powinny objąć 
swoim zakresem: 

• zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy, 

• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod względem 

bhp i ppoż.), 

• opracowanie projektu kolorystyki rurociągów i oznakowania obiektów i wykonanie kolorystyki 

oraz wyposażenie w tablice informacyjne na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji, 

• sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego 

(Użytkownika) w celu szkolenia eksploatacyjnego. 

 
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, 
uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu 

luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów 
przynależnych do poszczególnych części Oczyszczalni. 
Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić "na sucho". Faza ta powinna być poprzedzona rozruchem 

urządzeń energetycznych i zasilających. 
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Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 

• sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

• sprawdzenie działania armatury, 

• sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 

płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu,  

• sprawdzenia działania pracy pomp, mieszadeł, zgarniaczy itp.,  

• sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów,  

• dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego urządzeń 

wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z napędem 
elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do 
uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym całość 
obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie). 
Przed uruchomieniem urządzenia z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokady, sterowanie, 

sygnalizację i urządzenia pomiarowe oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 
 
Rozruch technologiczny 

Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie urządzenia, sprawdzenie zainstalowanych urządzeń 
pod pełnym obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy instalacji, 
zapewniających osiągnięcie wymagań określonych w dokumentach przetargowych i niniejszym PFU. 

Rozruch technologiczny urządzeń i instalacji należy prowadzić pod obciążeniem ściekami. 
 

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, 

• skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych, 

• optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki, 

• przeszkolenie załogi w zakresie technologii, obsługi urządzeń oraz zasad BHP i p.poż na Obiekcie. 

 
Wyniki pomiarów ilości ścieków, podczas rozruchu należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku 
rozruchu. Oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych  ścieków należy notować również 

dane określające podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni ścieków. Raporty te 
będą podstawą do kompleksowej oceny pracy. 
 

Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas prób rozruchowych są: 

• dziennik rozruchu, 

• protokół zdawczo-odbiorczy – Świadectwo Przejęcia, 

• protokół wykonanych czynności rozruchowych, 

• protokół zakończenia prac rozruchowych, 

• rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 

• wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

• listy obecności. 

 
W czasie rozruchu należy prowadzić zapis wszystkich czynności umożliwiający opracowanie Wykonawcy 
dokumentacji porozruchowej. 

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac rozruchowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji Oczyszczalni. 

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

• sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy 

wyposażenia mechanicznego i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian  
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w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski  
z rozruchu, 

• protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 

• instrukcje obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków.  

 
Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w projekcie oczyszczalni ścieków   
i niniejszym PFU stabilnych parametrów technologicznych. 

 
Zakończenie rozruchu  

Rozruch należy prowadzić do czasu osiągnięcia następujących celów:  

• wszystkie urządzenia są sprawne technicznie, pracują zgodnie z lub analogicznie z założeniami 

projektowymi i DTR poszczególnych urządzeń,  

• personel obsługujący suszarnię posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

samodzielną obsługę w okresie jej wstępnej eksploatacji,  

• spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne związanych z fazą rozruchu inwestycji,  

• opracowana została przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu dokumentacja rozruchowa.  

 

Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega: 

• prawidłowość wykonania rozruchu: 

• mechanicznego, 

• hydraulicznego, 

• technologicznego, 

• wykonanie kolorystyki rurociągów oraz wyposażenia w tablice informacyjne (oznakowania 

obiektów i procesów technologicznych) oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze. 

• uzyskanie zakładanych parametrów określonych w gwarancjach oraz żądanych parametrów 

wydajności urządzeń, zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz innych wymogów technicznych 
określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Parametry te zostaną sprawdzone w trakcie 

Prób Końcowych przeprowadzonych podczas rozruchu Oczyszczalni. 
 

2.19. Zakres kontroli i badań 

 
Bieżąca kontrola  
Kontrola wykonywana przez Inspektora nadzoru obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  
 
Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia 
jakości robót i uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

Jeśli Inspektor nadzoru uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości, co do 
jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na 

oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 
zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć również 

w programie zapewnienia jakości. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi 
Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości.  
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IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
 
1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania  
i prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 

2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o ile   

w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy są normami państwowymi lub obowiązują w konkretnym 
kraju lub regionie, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 

równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru.  
Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych   
w dokumentach.  

 
3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 
Kopie mapy zasadniczej  

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania pomiarów geodezyjnych i sporządzenia map 
zasadniczych do celów projektowych. 
 

Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  

Zamawiający  przewiduje konieczność wykonywania  badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej. 
 
Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków 

Zamawiający nie przewiduje konieczności prowadzenia robót pod nadzorem konserwatora. Jednak gdyby 
zachodziła uzasadniona konieczność, to Wykonawca uzgodni opracowany Projekt Budowlany  
z Konserwatorem Zabytków. Roboty w rejonach wskazanych przez konserwatora zabytków należy 

prowadzić pod jego nadzorem. W takim przypadku, jest to objęte zakresem zamówienia i będzie ujęte 
przez Wykonawcę w Cenie Ryczałtowej. 
 

Inwentaryzacja zieleni  

Zamawiający nie przewiduje konieczności prowadzenia inwentaryzacji zieleni. Wykonawca, w przypadku 
konieczności, na własny koszt przeprowadzi inwentaryzację zieleni. W przypadku konieczności wycinki 

drzew i krzewów Wykonawca przygotuje stosowny wniosek. Wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz 
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dokonanie opłat ekologicznych z tym związanych, jest objęte zakresem zamówienia i będzie ujęte przez 
Wykonawcę w Cenie Ryczałtowej. 
 
Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery  

Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający przewiduje konieczność wykonania opracowań 

dotyczących zanieczyszczenia atmosfery. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości z uwagi 
na specyfikę zamówienia pomiary ruchu drogowego nie mają zastosowania. 
Zakres zamówienia obejmuje pomiary czynników uciążliwych, jakie będą konieczne dla uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie wykonanych urządzeń / obiektów.  
 
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci. 

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach Ceny Ryczałtowej uzyska wszelkie konieczne 
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, które będą rezultatem zamówienia jak i dla 

celów budowy. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty. 
 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie dokumentacji Zamawiającemu 

Wykonawca, powiadomi o zakończeniu budowy i wystąpi o właściwe opinie zgodnie z uzyskanymi 
warunkami / uzgodnieniami oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 
W razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszystkie wymagane dokumenty 
niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na własny koszt.  
Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu całości dokumentacji łącznie z dokumentacją 
budowy, dokumentacją powykonawczą, instrukcjami obsługi i eksploatacji, ewentualną decyzją  
o pozwoleniu na użytkowanie oraz wszystkimi innymi dokumentami i decyzjami dotyczącymi Budowy.  
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V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

2) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji stanowi 

Załącznik nr 1 do PFU. 
3) Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością (terenem), na której 
realizowana będzie projektowana inwestycja. 

 
4) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 117 z 2004). 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
 

5) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 
a) Kopia mapy zasadniczej - Plan zagospodarowania terenu - stanowi Rysunek nr 1 
b) Dokumentacja geologiczno-inżynierska - stanowi Załącznik nr 2 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych (jeżeli będzie uważał, że jest taka potrzeba), 
wykona dokumentację geologiczno-inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania Robót,  
w szczególności ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia. 

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
Na terenie oczyszczalni ścieków, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki objęte 
ochroną konserwatorską. Zalecenia konserwatorskie nie mają zastosowania. 

d) Inwentaryzacja zieleni. 
Na terenie przeznaczonym pod przebudowę oczyszczalni nie przewiduje się likwidacji zieleni  
i nie jest konieczna jej inwentaryzacja. 

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
  raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, pozyska informacje odnośnie stanu jakości powietrza  
w rejonie inwestycji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

f) Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości 

W rejonie inwestycji nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
g) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, rozbudowie,  
   nadbudowie, rozbiórce. 

 
W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 
obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane, przebudowane lub są  

z Robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 
opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, 
rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 
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Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogólnej inwentaryzacji 
obiektów modernizowanych, podlegających przebudowie lub związanych w jakikolwiek sposób  

z Robotami będącymi w zakresie Kontraktu przed złożeniem Oferty. 
h) Warunki techniczne i organizacyjne dotyczące przyłączy. 

W zakres uzbrojenia terenu Oczyszczalni Ścieków wchodzą sieci: technologiczne, wodociągowa, 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetyczna. 
Nowe obiekty zostaną zasilone z wykorzystaniem źródeł i miejsc włączenia mediów. Wszystkie 
media są w dyspozycji Zamawiającego. 

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie 
� Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, 

prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego przebudowy oczyszczalni, leżą po stronie Wykonawcy robót. 
� Miejsce składowania materiałów z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materiału  

z rozbiórek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest do opracowania karty przekazania odpadów. 
� Zaplecze budowy – Zamawiający udostępni teren zlokalizowany bezpośrednio na terenie 

istniejącej oczyszczalni ścieków, przy czym teren po zakończeniu budowy należy przywrócić do 

stanu zastanego. 
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RYSUNKI: 
 

1 Plan orientacyjny w skali 1:50 000      rysunek nr 0.0 
2 Plan sytuacyjny terenu oczyszczalni w Głogówku w skali 1 : 500   rysunek nr 1.0 
3 Schemat technologiczny oczyszczalni – stan istniejący    rysunek nr 2.0 

4 Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni – stan istniejący   rysunek nr 3.0 
5 Schemat funkcjonalny – stan projektowany – etap II    rysunek nr 4.0 
6             Plan sytuacyjny – stan projektowany – etap II                    rysunek nr 5.0 

 
 
 

 
 
 

 
 


