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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
przedsięwzięcia: Budowa przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki, 
sterowania i monitpringu dla zadań: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz "Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej  
w Oławie". 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  

z budową przepompowni ścieków sanitarnych wraz z uzbrojeniem. 

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 

Przedmiot Zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r: 

 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektromagnetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 

terenu. 

1.4. Określenia podstawowe  
 

Kanalizacja sanitarna - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych). 

Kolektor grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Zasuwa - Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 

zamontowane na sieciach. 

Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Przeszkody - Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji. 

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty należące do sieci kanalizacyjnej, a nie będące 

rurociągami – pompownie, zbiorniki itp. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) i postanowieniami SIWZ. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 

przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi 

wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1.1. Wymagania formalne 

Dostarczane przepompownie muszą być kompletne zgodnie z polskimi i branżowymi 

normami oraz Prawem Budowlanym. 

Dla każdego korpusu studni Dostawca powinien dostarczyć deklarację zgodności  

lub deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 14636-2: 2010: Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej – Polimerobeton (PRC) – Część 2: Studzienki inspekcyjne i włazowe. 

 

Pompownie powinny zostać wykonane z materiały producentów posiadających certyfikat 

ISO 9001 lub ISO 900. 

 

2.2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.2.1. KOMORA POLIMEROBETONOWA 

 Korpus studni przepompowni powinien stanowić monolit ze stropem 

przystosowanym do zamontowania na nim włazu żeliwnego, dwudzielnego  

o wymiarach 800x800 mm, przejazdowego ciężkiego D400, z uszczelką gumową. 

Skrzydła włazu montowane na zawiasach mocowanych do ramy żeliwnej. 

 Konstrukcja włazu powinna posiadać zamknięcie na kłódkę, nie wystającą powyżej 

powierzchni włazu oraz posiadać osłonę kłódki zlicowaną z powierzchnią włazu. 

 Powierzchnia włazu po zamknięciu powinna stanowić powierzchnię bez wystających 

elementów mogących stwarzać zagrożenie dla ruchu pieszego bądź powodującego 

uszkodzenie pojazdów w przypadku najechania na właz. 

 
 Materiał korpusu studni przepompowni powinien posiadać: 

- właściwości wytrzymałościowe nie gorsze iż beton klasy C35/45 wg PN-EN 206-
1:2003, 

- nasiąkliwość poniżej 4% według PN-EN 206 - 1:2003, 
- wodoszczelność min. W8, 
- mrozoodporność. 

 
 Korpus przepompowni o wytrzymałości zabezpieczającej przed zniszczeniem od 

parcia gruntu oraz ruchu kołowego pojazdów o nacisku 30 t.  

 Wewnętrzne powierzchnie komory powinny być odporne na działanie środowiska 

agresywnego. Dane dotyczące agresywności wód gruntowych zamieszczone 

zostały dokumentacji geologicznej. 
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 Wymiary komory przepompowni (studni): 

- średnica wewnętrzna: 1200 mm 
- liczba dolotów kanałów grawitacyjnych do studni: wg załączników do SIWZ  
nr 11 i 14. 
- średnica kanału grawitacyjnego ze ściekami: DN 200 PVC-U SN8 
- rzędne dolotów kanałów grawitacyjnych ze ściekami sanitarnymi do zbiornika 
przepompowni oraz lokalizacja dolotów wg załączników do SIWZ  
nr 11 i 14 
- średnica rurociągu tłocznego: Dn 90 PE100 SDR17 
- rzędna rurociągu tłocznego i lokalizacja wyjścia z korpusu studni  wg załączników 
do SIWZ nr 11 i 14 

 przejścia rurociągów grawitacyjnych i rurociągu tłocznego przez korpus studni jako 

wodoszczelne, zapewniające szczelność przy ciśnieniu napływu wody gruntowej co 

najmniej 5 m sł. wody. 

 lokalizacja dojść przewodów wentylacyjnych DN 110 PVC w korpusie studni wg wg 

załączników do SIWZ nr 11 i 14; przewody wentylacyjne wewnątrz przepompowni 

należy doprowadzić do poziomów zgodnie z wg załączników do SIWZ  

nr 11 i 14; przewody wentylacyjne wewnątrz przepompowni powinny zostać 

wykonane ze stali kwasoodpornej. 

 Elementy konstrukcyjne w komorze przepompowni (prowadnice, łańcuchy do 

opuszczania pomp, drabina, zamocowania, itp.) muszą być wykonane ze stali 

kwasoodpornej X6CrNiTi18-10 (nr 1.4541) wg PN-EN 10088-4:2010 (1H18N9T wg 

PN-71/H-86020). 

 Komora przepompowni musi zapewniać możliwość zakotwienia do podłoża 

betonowego w postaci stopy na całym obwodzie komory.  

 Komora powinna być wyposażona w sondę hydrostatyczną z pływakami, pływakowy 

sygnalizator poziomów ścieków. 

 

2.2.2. POMPY  

 Pompy winny być pompami o swobodnym przepływie i posiadać wirnik otwarty 

gwarantujący pracę bez zatykania się . 

 Wirnik pompy co najmniej z żeliwa szarego. 

 Obudowa pompy i silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego z pokryciem 

antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych lub ze stali nierdzewnej.  

 Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

 Wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien posiadać 

uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, z węglika, pracującym 

w obu kierunkach obrotu i chłodzony olejem ze wspólnej komory. 

 Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej powinna być wypełniona 

olejem nie zmieniającym właściwości w okresie eksploatacji między wymianami. 

 Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach nie wymagających dodatkowego 

smarowania ani regulacji. 

 Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji F,  

 W przepompowniach sieciowych zasilanie prądem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz, 

maksymalne obroty do 1500 obr./min. 

 Silnik pompy powinien posiadać układ kontroli temperatury uzwojenia, odłączający 

pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. 
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 Silnik powinien mieć czujnik wilgotności w komorze silnika. 

 Wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika przed 

przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku 

uszkodzenia płaszcza kabla czy izolacji przewodu. 

 Pompa powinna być wyposażona w kabel długości dopasowanej do warunków 

zabudowy tak by sięgał do skrzynki zasilająco-sterowniczej (Z-S) bez łączenia. 

Odległość geodezyjna po trasie kabla od szafki Z-S od przepompowni wg planu 

zagospodarowania terenu zamieszczonego w projektach budowlanych (załączniki do 

SIWZ nr 10 i 13) 

 Pompy mocowane za pomocą podwójnych prowadnic rurowych ze stali kwasoodpornej 

1H18N9T do wylotowej stopy sprzęgającej (kolano stopowe mocowane do dna korpusu 

studni). 

 

 Parametry pomp: 

Lokalizacja Przepływ 

m3/h 

Wysokość podnoszenia 

m sł.w. 

Ul. Borsucza 13,0 12,0 

Ul. Serdeczna 36,0 22,0 

 

2.2.3. ORUROWANIE I ARMATURA W KOMORACH POMPOWNI 

Komora przepompowni powinna posiadać kompletne orurowanie, przewody 
wentylacyjne i armaturę umożliwiające jej późniejsze uruchomienie. Studnia powinna 
posiadać układ przepłukiwania rurociągu tłocznego, złożony z zasuwy odcinającej  
i szybkozłącza do podłączenia węża. 

Przewody i armatura pod względem konstrukcyjnym i materiałowym powinny być 
przystosowane do pracy w środowisku ścieków sanitarnych. 

Każda przepompownia powinna posiadać pomiar ścieków za pomocą przepływomierza 
elektromagnetycznego DN 80, przeznaczonego do pomiaru ścieków. Przepływomierz 
powinien być zabudowany zgodnie z wymaganiami producenta. 

2.2.3.1 Przewody ze stali kwasoodpornej 
 

Przewody w komorze przepompowni należy wykonać ze stali kwasoodpornej (k.o.), z rur 

wg PN-EN 10216-5:2005 (U), PN-EN 10312:2004, ze stali odpornej na korozję nie gorszej 

niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020).  

 

2.2.3.2 Zasuwy 

Zasuwy kołnierzowe PN 16 bar, bezdławikowe, z miękkim uszczelnieniem klina. 

Wymagania: 

 Zasuwy powinny być wykonane do pracy w agresywnym środowisku ścieków 

sanitarnych, 

 korpus, pokrywa, klin żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563) 

 trzpień stal odporna na korozję nie gorsza niż 1.4021 (wg PN-EN 10088) 

 klin z materiału odpornego na korozję, 

 pokrywa i korpus wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane 

 uszczelnienie trzpienia uszczelką typu o-ring, 

 trzpień łożyskowany z walcowanym gwintem. 
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2.2.3.3 Przepływomierz 

Przepływomierz elektromagnetyczny 

 średnica – DN80 

 zasilanie 230V, 50Hz; 

 temperatura pracy: -20 ÷ +60°C. 

2.2.3.4 Zawory zwrotne kulowe 

Wymagania dla zaworów zwrotnych: 

 zawory zwrotne kolanowe, 

 korpus – żeliwo sferoidalne i kula – tworzywo sztuczne, odporne na agresywne 

środowisko ścieków występujące w zbiorniku przepompowni, 

 śruby i nakrętki stal odporna na korozję, 

 połączenia kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999, 

 długość zabudowy wg PN-EN 558-1. 

2.2.3.5 Elementy wyposażenia ze stali kwasoodpornej  

Elementy ze stali odpornej na korozję nie gorszej niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 

(0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

2.2.4 MATERIAŁ NA PODSYPKĘ, OBSYPKĘ I ZASYPKĘ WSTĘPNĄ 

Piasek, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna powinien spełniać 

przede wszystkim następujące wymagania:  

 nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 

 nie powinien być zmrożony, 

 nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 

materiału. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

 żuraw samochodowy do 10 t, 

 koparka z wysięgiem przystosowanym do głębokości wykopu, 

 urządzenia mechaniczne do zagęszczania gruntu, 

 szalunki zgodne z wymaganiami bhp i opracowanym przez Wykonawcę projektem 

zabezpieczenia ścian wykopu, 

 zestaw pompowy z igłofiltrami. 

 

Uwaga: 

Podane parametry sprzętu są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który spełnia wymogi 

bhp i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie środki transportu: 

 samochód skrzyniowy do 5 -10 T. 

 ciągnik kołowy 29-37 T 

Uwaga:  

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, przepisami bhp. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym  

jak i rzeczowym. 

Elementy prefabrykowane winny być przewożone zgodnie z przepisami bhp i ruchu 

drogowym, należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu 

pojazdu. Przy załadunku i wyładunku należy przestrzegać przepisów aktualnie 

obowiązujących w transporcie drogowym.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

 

Obiekty sieciowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi 

przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegółowymi. 

Roboty ziemne i montażowe wykonywane w pobliżu linii kablowych średniego napięcia 

należy prowadzić przy wyłączonej linii. Załatwienie spraw związanych z wyłączeniem linii  

i koszty wyłączenia znajdują się po stronie Wykonawcy. Opracowanie projektu szalowania 

ścian znajduje się po stronie Wykonawcy. Roboty odwodnieniowe znajdują się po stronie 

Wykonawcy. 

Koszty związane z realizacją ww. zakresu Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

 

5.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE 

Prace przygotowawcze i roboty ziemne związane z zakresem Zamówienia wykonać 

zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01 „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. 

Roboty ziemne”. 

Wszelkie zasypki należy wykonać z piasku lub pospółki zagęszczając mechanicznie 

warstwami 20 do 30 cm do wskaźnika zagęszczenia IS=1,00.  
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5.2.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW 

Podczas robót zabezpieczyć drzewa zlokalizowane w odległości 2,5 m od projektowanych 

obiektów zgodnie z wytycznymi podanymi w ST-01 „Przygotowanie i zagospodarowanie 

terenu. Roboty ziemne”. 

5.2.3. POSADOWIENIE I WZNOSZENIE OBIEKTÓW SIECIOWYCH 

Posadowienia i wznoszenie obiektów należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, 

wymaganiami norm PN-EN 1610:1997, PN-B-10729, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL, 

wytycznymi producentów i wytycznymi niniejszej ST. 

Obiekty sieciowe należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w ST-00 „Przygotowanie terenu i roboty ziemne”. 

Dla obiektów wykonywanych w gruncie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać 

obniżony poziom wody gruntowej do momentu pełnego obsypania gruntem. Posadowiony 

zbiornik do momentu pełnego obsypania gruntem należy dociążyć poprzez wypełnienie 

wodą. 

 

5.2.4. KOMORA PRZEPOMPOWNI 

Komora, polimerobetonowa, monolityczna, posadowić na płycie betonowej z betonu 

klasy C16/20, grubości 15 cm. Płytę betonową posadowić na podsypce piaskowej 

grubości 15 cm. 

 Komorę posadowić na rzędnych określonych w załącznikach SIWZ nr 11 i 14. Wokół 

komory, przy dnie, należy wykonać opaskę betonową o wysokości 1,0 m i grubości min. 

0,3 m. Opaskę wykonać z betonu C16/20.  

Na stropie komory zamontować  właz żeliwny kanałowy, dwudzielny  

o wymiarach 800x800 mm, przejazdowy z uszczelką gumową. Skrzydła włazu montowane 

na zawiasach mocowanych do ramy żeliwnej, typu ciężkiego klasy D400. 

Rzędne włazu należy dostosować do istniejącego terenu. Teren odtworzyć zgodnie z 

projektami odbudowy nawierzchni (załącznik SIWZ nr 23 i 24). 

Przejścia przez ściany komór powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. 

Zbiornik może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze 

względu na wykonane wokół komory betonowe dociążenie stanowi stabilny układ. 

  

Wyjścia rurociągu tłocznego z przepompowni wykonane będą poprzez uszczelnienie – 

np.: kołnierze normowe łączone śrubami. Wloty grawitacyjne do przepompowni – poprzez 

uszczelnione otwory wykonane w warunkach fabrycznych. 

Wentylacja wewnątrz pompowni odbywać się będzie poprzez rury ze stali nierdzewnej 

DN100 wywiewne zamontowane w pokrywie betonowej zbiornika. Doprowadzenie kabli 

elektrycznych do pomp w rurze osłonowej zamontowanej w ściance zbiornika 

przepompowni.  

b) Pompy 

Głównym elementem układu hydraulicznego będą pompy zatapialne z wirnikiem 

otwartym. 

Przepompownia wyposażona będzie w dwie pompy pracujące naprzemiennie, gdzie 

pierwsza pompa będzie pompą podstawową, a druga będzie stanowić pełną – czynną 



ST-05 Obiekty sieciowe  10 

 

Budowa przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej  
w Oławie" 

 

 

  

 

rezerwę. W każdym cyklu nastąpi zmiana kolejności pracy pomp. W wypadku awarii 

jednej pompy, druga automatycznie przejmie jej zadanie. 

Pompy mocowane będą na stopach fundamentowych wyposażonych w kołnierze 

samosprzęgające, opuszczane i podnoszone przy pomocy łańcucha i prowadnic rurowych 

za pośrednictwem przewoźnego żurawia.  

c) Układ sprzęgający 

Pompa zatapialna będzie połączona z układem tłocznym za pomocą szybkozłącza, 

którego podstawowym elementem jest żeliwna stopa sprzęgająca. Prowadnice rurowe 

wykonane ze stali kwasoodpornej pozwolą na samoczynne sprzęgnięcie pompy ze stopą 

po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wpływem jej ciężaru. Stopa 

sprzęgająca i jej prowadnice zamontowane będą na stałe w zbiorniku, natomiast pompa 

będzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy łańcucha spowoduje jej odłączenie od 

kolana, co umożliwi wyjęcie pompy ze zbiornika celem dokonania przeglądu. 

d) Przewody tłoczne w przepompowni 

Piony tłoczne w przepompowni zaprojektowano z rur ze stali kwasoodpornej OH18N9 

łączonych za pomocą kołnierzy. 

Od każdej pompy prowadzony będzie indywidualny rurociąg tłoczny. 

Przejście rurociągów tłocznych przez płaszcz zbiornika należy wykonać jako szczelne.   

Rurociągi tłoczne (odrębne dla każdej pompy) łączyć się będą za pomocą trójnika w jeden 

przewód tłoczny. Na wspólnym przewodzie tłocznym zaprojektowano przepływomierz 

elektromagnetyczny.   

e) Dopływ ścieków do przepompowni 

Króćce wlotowe osadzane szczelnie w płaszczu zbiornika na głębokości określonej  

w załącznikach SIWZ nr 11 i 14,  wyposażone będą w przejścia szczelne poprzez króćce 

dostudzienne łączone na uszczelkę.  

f) Osprzęt dodatkowy 

Przepompownia wyposażona będzie w drabinę zejściową, właz, szafkę sterowniczą.  

Wszystkie wymienione powyżej elementy jak również elementy montażowe takie jak: 

kotwy, uchwyty, haki, śruby, nakrętki i podkładki zaprojektowano ze stali kwasoodpornej. 

g) Wentylacja przepompowni  

Wentylacja wewnątrz pompowni odbywać się będzie  grawitacyjnie, poprzez rury ze stali 

kwasoodpornej DN100 zakończone kominkiem wywiewnym. Elementy wentylacji poza 

korpusem przepompowni znajdujące się w gruncie wykonać z rur kanalizacyjnych DN110 

PVC SN8, lite, SDR34. Odcinki wentylacji powyższej terenu wykonać z rur z tworzywa 

sztucznego, odpornych na warunku atmosferyczne, opary pochodzące ze ścieków 

kanalizacji sanitarnych oraz odporne na promieniowanie UV. 

h) Zagospodarowanie terenu przepompowni 

Zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych i montażowych wykonać 

zgodnie z projektami odbudowy nawierzchni (załączniki do SIWZ nr 23 i 24).  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. MATERIAŁY 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami określonymi w SIWZ. 

6.2.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy należy 

również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi  

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych opracowanych 

przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie szerokości wykopu, 

 sprawdzenie głębokości wykopu, 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

 sprawdzenie szalowania wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

 sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych,  

 sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej, 

 badanie szczelności studni – próba zgodna z PN-B-10729:1999. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar musi wykazać kompletność wykonania zakresu Zamówienia opisanego w SIWZ 

zgodnie z Formularzem Cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ). 

7.1. Jednostki obmiaru 

 kpl obejmuje wykonanie kompletnej przepompowni składającej się z: 
   - komory zbiornika wraz ze zwieńczeniem i włazem, posadowionej na  

   płycie betonowej, 
- kompletnego wyposażenie przepompowni (m.in.: orurowanie, 
armatura, przepływomierz, pompy, drabina, itd.), 

   - instalacji zasilania (od istniejącego złącza kablowego ZK) i sterowania  
   przepompowni (w tym szafa zasilająco-sterownicza), automatyki  
   i monitoringu, 

  - zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu. 
 
Komplet uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z utrzymaniem i organizacją 
Terenu Budowy, koszty ubezpieczeń, gwarancji należytego wykonania, koszty związane 
z czasowym zajęciem terenu, czasowym wyłączeniem instalacji i urządzeń, wykonaniem 
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projektów wykonawczych, wykonaniem wszelkich robót tymczasowych w niezbędnym 
zakresie t.j. roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe, zabezpieczające, 
montażowe, związane z odbudową terenu, związane z przeprowadzeniem prób, badań 
oraz rozruchów, prac geodezyjnych oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu Zamówienia w tym pod kątem spełnienia wymogów jakości 

wykonania i zastosowanych materiałów oraz działania obiektu po uruchomieniu. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca w formie korespondencji pisemnej, 

przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację odbiorową. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zakresem Zamówienia.  

  

8.2. Zasady szczegółowe 

Odbiory techniczne  

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót, a w szczególności robót 

podlegających zakryciu. 

W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi 

 sprawdzenie prawidłowości montażu,  

 sprawdzenie prawidłowości posadowienia i dociążenia komory przepompowni,  

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury w komorze,  

 przeprowadzenie próby szczelności 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 

szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola 

jakości robót” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte 

w formie protokołów. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  

w trakcie wykonywania robót. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 Protokoły z odbiorów częściowych (m.in.: protokół z wyłączenia i ponownego 

załączenia linii energetycznej średniego napięcia, protokoły robót zanikowych, próby 

szczelności komory, protokół z badania rezystancji przewodów elektrycznych)  

oraz protokoły zdawczo – odbiorcze spisane z zarządcami terenu. 
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 Protokół z rozruchu działania układu hydraulicznego, zasilania, sterowania, 

monitoringu i automatyki, dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych 

Urządzeń oraz książek eksploatacji dla wybudowanych obiektów, 

 Raport z badań geotechnicznych określonych w projekcie odbudowy nawierzchni 

(załącznik SIWZ nr 23, 24) 

 Szkic geodezyjny z potwierdzeniem geodety o wykonaniu przepompowni zgodnie  

z zatwierdzonym projektem budowlanym 

 Dokumenty potwierdzające prawidłowość zastosowanych materiałów (deklaracje 

właściwości użytkowych lub deklaracje właściwości użytkowych),  

 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego  oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 

usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia 

lub odmówić odbioru. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

 

Jeżeli nie podano inaczej cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje koszty: 

 obsługa geodezyjna (prac pomiarowych i przygotowawczych),  

 koszty wykonania wszelkich robót ziemnych (w szczególności: zdjęcie humusu, 

rozbiórka nawierzchni gruntowej, usypanej z gruzu, żużlowej, wykonanie wykopu, 

zasypanie wykopu z zagęszczeniem), zabezpieczenie ścian wykopu  

i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami określonymi w ST-01 

„Przygotowanie i zagospodarowanie terenu Roboty ziemne i rozbiórkowe”, 

 wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania 

Robót zgodnie z SIWZ, w tym m.in: 

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 

- wykonanie kładek dla pieszych, 

- montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

- zabezpieczenie drzew, 

- dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących 

kabli energetycznych i przewodów gazowych, 

 zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania 

wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 dostarczenie niezbędnego sprzętu i urządzeń do wykonania robót oraz ich 

składowanie i zabezpieczenie, 

 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót z usunięciem materiałów 

zbędnych oraz wznowienie znaków granicznych, 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie 

 załatwienie spraw związanych z wyłączeniem kablowej linii energetycznej średniego 

napięcia i koszty wyłączenia, 

 opracowanie projektu szalowania ścian, 
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 koszty wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego na czas robót wraz z opłatami 

za zajęcie pasa drogowego oraz odbudowy nawierzchni, 

 koszty ubezpieczeń. 

 

Ceny jednostki obmiarowej poza tym obejmują: 

- przygotowanie wykopu i podłoża w niezbędnym zakresie (przepompownia, instalacje 

zasilania i sterowania), koszt niezbędnej wymiany gruntu, utylizacja gruntu    

- montaż komory zbiornika wraz ze zwieńczeniem i włazem, posadowionej na  

płycie betonowej, 

- montaż kompletnego wyposażenia przepompowni (m.in.: orurowanie, armatura,  

przepływomierz, pompy, drabina, itd.), 

- montaż instalacji zasilania (od istniejącego złącza kablowego ZK) i sterowania  

przepompowni (w tym szafa zasilająco-sterownicza), automatyki i monitoringu, 

                - wykonanie zagospodarowania terenu oraz oświetlenia terenu, 

                - wykonanie prób oraz rozruchu końcowego 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne 

PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 295-4:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i 
elementów zamiennych 

PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia 
do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 206-1 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 
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Budowa przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej  
w Oławie" 

 

 

  

 

PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

oraz inne obowiązujące PN. 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, wrzesień 2001r 

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r 


