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1. Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży sanitarnej  

i elektrycznej, które będą realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: Modernizacja 

Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków. 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych jest częścią 

Dokumentacji Przetargowej i należy ją traktować jako integralną część dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót objętych zadaniem. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW 

Pietrzyków. 

Zakres robót obejmuje prace branży sanitarnej i elektrycznej, tj.: 

− wymiana przepustnic międzykołnierzowych na przepustnice z napędami 

elektrycznymi, 

− montaż armatury pomiarowej (wodomierze na SUW i w studniach 

głębinowych), 

− wymiana rurociągów instalacji technologicznej z PVC-U klejonego, 

− montaż agregatu sprężarkowego (dmuchawy bocznokanałowej) 

z wykonaniem rurociągu sprężonego powietrza do płukania filtrów 

powietrzem, 

− wymiana rur wznośnych w studniach głębinowych wykonanych ze stali 

nierdzewnej oraz wykonania nowych głowic studni głębinowych, 

− wymiana sprężarki do napowietrzania wody w aeratorze, 

− wymiana pomp sieciowych z zestawie hydroforowym II stopnia 

pompowania, 

− wymiana pompy płucznej dla płukania filtrów ciśnieniowych, 

− montaż lampy UV do dezynfekcji wody tłoczonej do sieci wodociągowej, 
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− montaż agregatu prądotwórczego,  

− wymiana rozdzielnic elektrycznych, z wymianą niezbędnego okablowania, 

− wykonanie monitoringu i wizualizacji pracy SUW, 

− płukanie i dezynfekcja zrealizowanych przewodów,  

− wykonanie badań bakteriologicznych. 

 

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podano 

odnośniki do zastosowanych norm i standardów. Ww. powinny być traktowane jako 

integralna część STWiOR i czytane łącznie, wspólnie z przedmiarem robót oraz częścią 

graficzną opracowania. W obowiązku Wykonawcy leży dokładne zapoznanie się  

z treścią wszystkich dokumentów i opracowań składających się na całość Dokumentacji 

Przetargowej. 

Roboty budowlane i montażowe należy wykonywać w sposób bezpieczny, 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami, normami i standardami. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 

stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 

Opis robót przeznaczonych do realizacji znajduje się w niniejszej STWiOR  

i przedmiarze robót. 

Do obowiązku wykonawcy należy sprawdzenie czy określony w dokumentacji 

przetargowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny 

z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

W gestii Wykonawcy pozostaje ponadto przygotowanie dokumentacji 

projektowej wykonawczej obejmującej podany w dokumentach przetargowych 

(STWiOR i przedmiar) zakres robót, która podlegać będzie zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji prac. Po stronie Wykonawcy leży 

także uzyskanie na bazie opracowanej dokumentacji projektowej niezbędnych 

uzgodnień (np. z Państwową Inspekcja Sanitarną) i pozwoleń administracyjnych  

(o ile zajdzie taka potrzeba). 

Po wykonaniu zadania Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą  

i uzyska wszelkie dokumenty i pozwolenia niezbędne dla użytkowania obiektu. 
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Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przekazania inwestorowi pełnej 

dokumentacji w zakresie schematów elektrycznych zabudowywanych szaf 

sterowniczych, schematów logicznych sterowników itp. 

Zainstalowany monitoring powinien obejmować również możliwość 

monitorowania zużycia energii elektrycznej na SUW a także wskaźnik kWh/m3. 

 

1.4. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

45231400-9  Roboty elektryczne 

 

1.5. Prace towarzyszące 

W zakres prac towarzyszących należy włączyć między innymi: 

− wszystkie prace związane z organizacją, utrzymaniem i prowadzeniem 

zaplecza budowy, 

− zabezpieczenie terenu budowy przez cały okres trwania prac, 

− organizację i planowanie dostaw urządzeń i materiałów, 

− organizację i przeprowadzenie wszelkich prób, badań i odbiorów, 

− uzupełnienie dokumentacji odbiorczej, 

− koszt wywozu i utylizacji demontowanych przewodów i urządzeń, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− uprzątnięcie terenu budowy, 

− przekazanie wykonanych prac do eksploatacji. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zbiór określeń używanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych: 

− armatura – wszelkiego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory zaporowe 

i zwrotne wykorzystywane na obiekcie, 

− AKPiA – Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, czyli wszystkie 

urządzenia służące do automatyzacji i sterowania pracą Stacji 

Wodociągowej, 
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− Certyfikat Zgodności – dokumenty wydawane przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikująca potwierdzające, że proces wytwarzania wyrobu, 

jaki i sam wyrób są zgodne ze Specyfikacją Techniczną, 

− Deklaracja Zgodności – dokument opierający się na oświadczeniu 

producenta stwierdzający, że wyrób zgodny jest ze Specyfikacją 

Techniczną, 

− Dokumentacja Przetargowa – dokumenty na podstawie których 

realizowany będzie przetarg dla wyłonienia Wykonawcy robót, w skład 

której wchodzi STWiOR i Przedmiar robót, 

− Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja powykonawcza 

z uwzględnieniem wszystkich prac wykonanych na obiekcie,  

− dezynfekcja wody – proces mający na celu zabezpieczenie jakości 

mikrobiologicznej wody, 

− Inspektor Nadzoru budowlanego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad modernizacją 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości, 

− infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji 

zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych 

procesów technicznych, 

− Kierownik Budowy – osoba reprezentująca Wykonawcę, posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót 

w określonej specjalności, 

− kształtki – wszelkie łączniki, przy pomocy których doprowadzić można 

do zmiany kierunku przebiegu trasy, średnicy, rozgałęzienia, 

− laboratorium - laboratorium badawcze, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją budowy oraz oceną 

jakości robót i materiałów, 

− materiały – wszystkie tworzywa wykorzystane do wykonania robót, 

zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi, 

− Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
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− próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych, 

− rurociąg wodociągowy – rurociąg, w którym przepływ odbywa się pod 

ciśnieniem, w sposób wymuszony, 

− sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem 

i urządzeniami, 

− teren budowy – obszar na którym prowadzone są roboty budowlane, 

obejmujący także zaplecze budowy. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane 

oraz postanowieniami Umowy do realizacji robót budowlanych w sposób określony  

w przepisach, w tym techniczno – budowlanych 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, 

− warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

− możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

− warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających 

na terenie budowy. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Przetargową,  w tym ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami inżyniera. 
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Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte 

wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy. 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu 

budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur – obciąża wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował               

w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

 

1.8. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 

− Przedmiar robót,  

− STWiOR. 

Wykonawca na bazie STWiOR i przedmiaru robót przygotuje projekt 

wykonawczy i przekaże Inwestorowi do zatwierdzenia.  

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować projekt 

organizacji budowy, który zostanie zatwierdzony przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich instrukcji obsługi, 

dokumentacji techniczno-ruchowych dla dostarczanych urządzeń. 

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 

1.9. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną 

W zakresie zgodności robót ze Specyfikacją Techniczną należy przestrzegać 

następujących zaleceń: 

− Specyfikacja Techniczna i Przedmiar robót dostarczone Wykonawcy przez 

Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte 

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało 

ono we wszystkich dokumentach. 
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W przypadku rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany poinformować 

o ich wystąpieniu oraz ustalić z Inwestorem wartość prawidłową. 

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 

pod względem ważności: Specyfikacja Techniczna, Przedmiar robót. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów 

lub braków w Dokumentacji Przetargowej w tym w Specyfikacji Technicznej, 

a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje 

o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

− Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej. 

− Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi 

określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu 

uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 

docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

− W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Przetargową, w tym ze Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ  

na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.10.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren Stacji Uzdatniania Wody, stanowiący teren budowy, jest obecnie ogrodzony. 

Ogrodzenie nie podlega remontowi ani wymianie i może służyć do celów 

zabezpieczenia placu i zaplecza budowy.      

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczeństwa 

terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:     

(1) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,   

(2) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                         

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
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zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,    

(3) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca 

wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 

instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty  

i drogi montażowe. Zabezpieczenie korzystania z mediów: energetycznych  

i wodociągowych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 

za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień 

itp.                                                                          

(4) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  

i likwidacji placu budowy.  

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót. 

 

1.11.  Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien znać i stosować wszystkie 

przepisy dot. ochrony środowiska naturalnego. 

W obowiązku Wykonawcy leży zapewnienie należytego miejsca składowania 

i magazynowania materiałów i urządzeń, które nie będą powodowały zniszczeń 

w środowisku naturalnym.  

Praca sprzętu budowlanego nie powinna powodować zniszczeń środowiska 

naturalnego poza Placem budowy. 

 

1.12.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Na terenie budowy przechowywał będzie niezbędny, wymagany 

przepisami, sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami 

oraz będą właściwie zabezpieczone. 
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1.13.  Stosowanie materiałów niebezpiecznych 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie zostaną dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie w zakresie większym niż dopuszczalne. 

 

1.14.  Przestrzeganie przepisów BHP 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki 

pracy i warunki sanitarne. 

Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane,  

jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz". 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pod ścisłym 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

Szczególne zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych to upadek 

z wysokości większej niż 5,0 m. 

Załoga wykonawcy przed rozpoczęciem pracy powinna być przeszkolona 

w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca powinien mieć specjalistów 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza 

się przez ich ogrodzenie i oznakowanie. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu 

powyżej 1 m zabezpiecza się balustradą. 

Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków szynowych – 

4,0 %; dla wózków bezszynowych – 5,0 % i dla taczek – 10,0 %. 

Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu 

większym niż 15,0 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach 

nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, 

co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. 
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Pochylnie do ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinno mieć spadków 

większych niż 10,0 %. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 

zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 

kabinę. 

Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn 

i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

− 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1,0 kV; 

− 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1,0 kV, 

lecz nie przekraczającym 15,0 kV; 

− 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15,0 kV, 

lecz nie przekraczającym 30,0 kV; 

− 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30,0 kV, 

lecz nie przekraczającym 110,0 KV; 

− 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110,0 kV. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, 

a są wykorzystywane w czasie robót, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Załoga Wykonawcy powinna mieć aktualne badania lekarskie. 

Prace specjalistyczne wymagające odpowiednich kwalifikacji będą 

wykonywane przez pracowników o stosownych kwalifikacjach zawodowych. 

Załoga Wykonawcy powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: kaski 

bezpieczeństwa, rękawice ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzędzi pracy 

i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem. 

Prowadzenie robót podczas szybkości wiatru większej niż 10,0 m/s, trwania 

burzy i wyładowań atmosferycznych jest zabronione. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót o zmroku oraz w porze nocnej 

bez stosownego oświetlenia, a także w czasie gęstej mgły, względnie podczas silnych 

opadów deszczu lub śniegu. 
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Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć 

założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych 

części budowli. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 

dla personelu pracującego na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 

1.15. Opieka nad robotami 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie 

Materiały i Sprzęt używany do Robót. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu 

w zadowalającym stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym 

razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty. 

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 

1.16. Przestrzeganie prawa 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz 

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 

które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać 

na Roboty. 

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie 

regulacje wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich. 

 

1.17. Prawa patentowe 

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo 

uzasadnione, użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, 

które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien 
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spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 

chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 

urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 

o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić 

ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

2. Materiały 

Do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby 

producentów polskich jak i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały powinny 

posiadać polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru na wbudowanie, montaż 

materiałów lub urządzeń.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie  

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, 

aprobaty, dokumenty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną i spełniające wymogi 

Dozoru technicznego. 

Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 

Materiały i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie  

o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna 

elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego 

materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie 

spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości 

fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci 

atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków 

14 

 

Założenia ogólne (orurowanie, armatura) 

Orurowanie technologiczne wykonać należy z rur PVC-U łączone przez klejenie 

przy użyciu odpowiednich kształtek oraz przez połączenia kołnierzowe skręcane. 

Stosować kołnierze luźne w komplecie z tulejami kołnierzowymi wykonane z PVC-U. 

Śruby do połączeń kołnierzowych skręcanych powinny posiadać klasę wytrzymałości 

co najmniej 5.8, śruby, podkładki i nakrętki w wykonaniu ocynkowanym. Owiercenie 

kołnierzy i armatury powinno być wykonane według jednej normy oraz na jednakowe 

ciśnienie. Docinanie, klejenie i montaż rurociągów wykonywać na terenie budowy lub 

warsztatowo. Całość orurowania i armatury mocować na podporach wykonanych  

ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304/304L. Rurociągi i kształtki z PVC-U powinny 

być wykonane na ciśnienie pracy PN10. Klejenie rurociągów powinno odbywać się  

w odpowiedniej temperaturze, przy użyciu dedykowanych klejów, miejsca łączenia 

rurociągów powinny być odpowiednio przygotowane, oczyszczone i osuszone. W celu 

zabezpieczenia rurociągów i armatury, na podporach zastosować obejmy pełne  

z tworzywa lub z wyściółką gumową z materiału z atestem PZH. Podpory mocowane 

do posadzki lub ściany przy pomocy kotew trzpieniowych wykonanych ze stali 

nierdzewnej gatunku co najmniej AISI 304/304L. 

Rurociągi w zakresie średnic 63-110mm. 

 

Parametry techniczne – wodomierze 

− trwała i niezawodna konstrukcja zapewniająca przepływy wody przy 

niskich stratach ciśnienia i łatwość montowania w dowolnych instalacjach 

wodociągowych, 

− w standardzie wodomierz przystosowany do zdalnych odczytów  

w systemie AMR, 

− wyposażony w nadajnik impulsów i nakładkę do komunikacji, 

− wirnik dwustronnie łożyskowany, 

− możliwość zabudowy wodomierza w pozycjach pośrednich, bez wpływu 

na parametry metrologiczne – większe możliwości w projektowaniu nowych  

i modernizacji użytkowanych przyłączy wodomierzowych 

− malowanie farbami epoksydowymi proszkowymi, 

− odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, 

− wodomierze średnicy 100mm. 
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Parametry techniczne przepustnice: 

− przepustnice centryczne, obustronnie szczelne, wyposażone w wskaźnik 

otwarcia (dla obydwu kierunków przepływu) z uszczelnieniem miękkim, 

− dysk pełny (bez pustych przestrzeni) centryczny, wykonany ze stali 

nierdzewnej 1.4408 dla wszystkich średnic,  

− dysk mocowany do wału na profilu kwadratowym (nie dopuszcza się 

połączeń dysku z wałem za pomocą śrub, kołków, nitów), polerowane 

krawędzie uszczelniające, 

− wał ze stali kwasoodpornej z podwójnym uszczelnieniem 

(doszczelnienie poprzez manszetę oraz o-ringi); trzy łożyska wału, 

łożyska wyłącznie metalowe (mosiądz lub inny metal lub metal/PTFE), 

− wał pełny, jednoczęściowy lub dwuczęściowy. Możliwość pracy 

w dowolnym położeniu wału przepustnicy - dla wszystkich średnic, 

− napędy przepustnic elektryczne, 

− czas przesterowania 6-180 sek., 

− zabezpieczenie przed wilgocią IP67, 

− klasa izolacji F, 

− koło ręczne 15 obrotów na 90o, 

− korpus napędu z aluminium (pokrycie proszkowe), 

− przekładnia łożyskowana na łożyskach kulkowych, 

− wymienne sprzęgło do zabudowy na armaturach z różnym końcem wału, 

− silnik z termiczną ochroną uzwojeń, 

− mechaniczny wskaźnik położenia, 

− zakres średnic 80-150mm. 

 

Parametry techniczne dmuchawy bocznokanałowej powietrza płuczącego: 

− korpus ze stopu aluminium, malowany proszkowo, 

− możliwość montażu w położeniu poziomym i pionowym, 

− maksymalny spręż na poziomie 650 mbar, 

− wydajność dmuchawy ok. 190 m3/h. 
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Parametry techniczne orurowania studni (rury wznośne, głowica studzienna): 

− rurociągi wznośne wykonane ze stali nierdzewnej gatunku co najmniej 

AISI304, 

− połączenia rur wykonane przy pomocy kołnierzy nierdzewnych płaskich, 

spawanych do rur, 

− głowica studzienna wykonana z kształtek ze stali nierdzewnej gatunku 

co najmniej AISI304. 

 

Parametry techniczne pomp sieciowych IIo z zestawie hydroforowym: 

− pompy wielostopniowe odśrodkowe, 

− wirnik ze stali nierdzewnej AISI304, 

− podstawa z żeliwa szarego, 

− maksymalne ciśnienie pracy 16 bar, 

− przyłącza ssące i tłoczne kołnierzowe, 

− kasetowe uszczelnienie wału, 

− przeniesienie napędu poprzez sprzęgło dzielone, 

− silnik trójfazowy asynchroniczny, chłodzony wentylatorem, 

− wydajność nominalna Q=10-15m3/h, wysokość podnoszenia 45m. 

 

Parametry techniczne pompy płuczącej: 

− pompa jednostopniowa spiralna z krótkim sprzęgłem, 

− króćce ssawny i tłoczny jednej średnicy, w jednej osi (in-line), 

− konstrukcja pompy umożliwiająca demontaż od góry, umożliwiająca 

wyjęcie głowicy napędowej i wykonywanie napraw i konserwacji, 

− uszczelnienie z mieszkiem gumowym, 

− silnik asynchroniczny chłodzony wentylatorem, 

− korpus z żeliwa szarego, 

− maksymalne ciśnienie pracy 16 bar, 

− przyłącza ssawne i tłoczne DN100, 

− wysokość podnoszenia co najmniej 10m, przy wydajności  

co najmniej 90 m3/h. 
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Parametry techniczne sprężarki powietrza: 

− wydajność sprężarki na poziomie 15 m3/h, 

− ciśnienie nominalne pracy 8 bar, 

− prędkość obrotowa sprężarki 600 obr./min, 

− pojemność zbiornika 300l, 

− agregat sprężarkowy bazujący na sprężarce tłokowej. 

 

Parametry techniczne lampy UV: 

− materiał wykonania – stal nierdzewna, 

− klasa ochrony korpusu IP 66, 

− maks. ciśnienie pracy 10 bar, 

− układ pracy pionowo/poziomo, 

− promienniki amalgamatowe, 

− przyłącza DN100. 

 

Parametry techniczne agregatu prądotwórczego: 

− moc maksymalna 125 kVA, 

− napięcie wyjściowe 230/400 V, 

− częstotliwość 50 Hz, 

− rodzaj paliwa – olej napędowy, 

− wtrysk bezpośredni, 

− silnik chłodzony płynem chłodzącym, 

− układ wspomagania rozruchu, 

− prądnica czterobiegunowa, synchroniczna bezszczotkowa, 

− panel sterowania z graficznym wyświetlaczem LCD, 

− montaż w budynku, 

− wyposażenie w układ SZR. 

 

Sterowanie i monitoring SUW: 

− należy przewidzieć, a następnie wykonać wizualizacje procesów 

technologicznych zachodzących na obiekcie. Wizualizacja oprócz 

graficznego odwzorowania pracy technologii SUW musi pozwalać  

na ingerencje w zachodzące procesy tzn. pozwalać na lokalne i zdalne 
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uruchomianie urządzeń oraz zmianę zadanych nastaw. Wizualizacja 

będzie dostępna lokalnie na panelu operatorskim jak również w postaci 

strony WWW na każdym urządzeniu posiadającym podłączenie  

do internetu takim jak komputer czy telefon. Liczba ekranów  

i funkcjonalność wizualizacji dostępnej na panelu operatorskim musi się 

pokrywać z liczbą ekranów i funkcjonalnością dostępną na stronie 

WWW. Możliwości wprowadzenia zmiana nastaw dokonywanych  

za pomocą dotykowego panelu operatorskiego musi być taka sama jak 

na stronie WWW. Ekran startowy (główny) wizualizacji powinien 

zawierać cały układ technologiczny stacji, czyli wszystkie urządzenia, 

które biorą udział w prawidłowym funkcjonowaniu stacji. Urządzenia te 

mają być oznaczone na wizualizacji odpowiednimi kolorami, oznaczenie 

to może przybrać np. symbol lampki określonego koloru.  

Kolory te, to w zależności od stanu urządzenia: zielony-praca;  

żółty-gotowość [praca automatyczna], czerwony-awaria,  

szary-wyłączony z pracy. Stan awaryjny jest uwzględniony dla pomp 

głębinowych, pompy płucznej, dmuchawy i falowników zestawu 

hydroforowego.  

Stan gotowości i pracy jest ustawiany dla pomp głębinowych, pompy 

płucznej, dmuchawy, chloratora, zaworu elektro-magnetycznego, 

powietrza technologicznego, pomp ZH. Na ekranie głównym 

powinniśmy mieć również możliwość odczytać stan liczników, 

mierników i przepływomierzy dzięki, którym mamy stałą kontrole  

na funkcjonowaniem stacji. Ponadto na ekranie głównym powinny 

wyświetlać się komunikaty, które mogą świadczyć o ewentualnych 

nieprawidłowościach lub stanach awaryjnych. Na ekranie głównym mają 

się znajdować co najmniej 2 przyciski oraz co najmniej cztery strefy 

aktywne po których naciśnięciu mamy dostęp do szczegółowych 

ustawień poszczególnych sekcji. Pierwszy przycisk „Alarmy SMS”, 

drugi przycisk „Analiza stacji” 

− Wytyczne dla ekranu startowego/głównego 

Główny ekran powinien zawierać wizualizacje całego ciągu 

technologicznego SUW na jednym rzucie ekranu. Na ekranie tym 

powinny być pokazane następujące urządzenia oraz ich połączenia 
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technologiczne (schemat synoptyczny): aerator, sprężarka 

technologiczna; filtry wraz z przepustnicami i ich stanem, wartością 

przepływu indywidualnego przepływomierzem wody uzdatnionej; 

pompy głębinowe z licznikiem wody wydobytej dla każdej z pomp; 

zbiorniki retencyjne wraz z bargrafem stanu napełnienia, pompa 

płucząca z licznikiem m3 wody płuczącej; dmuchawa; chlorator wraz  

z informacją o trybie pracy (dawkowanie od przepływu wody 

uzdatnionej na zbiornik lub przepływu wody uzdatnionej na sieć 

wodociągową); zestaw pompowy oraz informacje o włączonych 

pompach, ilości przepływu wody do sieci w m3, ciśnieniu wody w sieci, 

ilości wody podawanej do sieci w m3/h, częstotliwości poszczególnych 

falowników; zegar. Graficzne połączenia między urządzeniami powinny 

być podświetlane w przypadku wykorzystania ich połączeń w procesie 

technologicznym. 

Na głównym ekranie w razie zaistniałej sytuacji powinny się pojawiać 

komunikaty takie jak: awaria zasilania, załączony agregat, niskie 

ciśnienie powietrza technologicznego, blokada pomp głębinowych, 

dawkowanie środka dezynfekującego, włączony suchobieg zestawu 

pompowego, płukanie filtra. Nazwy wskazanych komunikatów zostały 

podane w celu wskazania treści informacji, którą przekazać ma 

komunikat i mogą ulec zmianie według uznania wykonawcy. 

− Strefy aktywne: 

Pompy głębinowe  

Po kliknięciu na głównym ekranie w sekcje pomp głębinowych, 

powinien otwierać się ekran (na całej powierzchni wyświetlacza) 

zatytułowany „Studnie głębinowe”. Ekran ten zawiera: 

o bargraf poziomu wody w studni z naniesioną wartością liczbową 

pokazująca poziom lustra wody nad pompą głębinową (wartość 

podana w metrach) 

o stan przepływomierzy w m3 

o czas pracy pompy w godzinach i minutach 

o wartość przepływu m3/h 

Na ekranie tym powinna istnieć możliwość ustawienia poziomu blokady 

i odblokowania pom, dla każdej pompy osobna wartość. Ekran powinien 
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w razie zaistniałej sytuacji sygnalizować blokadę pompy. Na ekranie 

powinny znajdować się zakładki/przyciski: powrót do strony głównej, 

poziom lustra wody, praca pomp. Po kliknięciu w zakładkę lustra wody 

lub praca pomp powinien pojawić się wykres poziomów lustra wody  

i wykresu pracy pompy. Zawartość wykresu (okres czasu na wykresie) 

powinna być skalowalna od jednego dnia do 1 roku. 

− Ekran Filtry 

Ekran filtry zawiera wizualizacje wszystkich filtrów, przepustnic przy 

filtrach (stan położenia przepustnicy), przepływomierzy przy filtrach 

(wartość przepływu wody), dmuchawy, pompy płuczącej (ilość wody 

płuczącej), poziom wody w odstojniku popłuczyn, gotowość pompy  

do pracy w odstojniku, oraz następujące przyciski powrót do ekranu 

głównego, ustawienia płukania filtrów, rejestr płukań. Na ekranie tym 

powinno znajdować się też aktywne okno warunków regeneracji filtrów. 

Klikając w zakładkę ustawienia regeneracji filtrów, powinniśmy mieć 

możliwość wyboru poszczególnych nastaw: 

o czas rozprężenia  

o czas płukania powietrzem 

o czas płukania wodą  

o czas stabilizacji  

o liczba dni do płukania  

o ilość wody do płukania  

o wybór godzin w których można płukać filtry (jedna wartość dla 

wszystkich filtrów) 

o wybór dnia płukania filtrów (jedna wartość dla wszystkich 

filtrów) 

Ekran ten zawierać powinien też przyciski pozwalające na ręczne 

zainicjowanie płukanie danego filtra. Ekran powinien posiadać 

komunikat o spełnieniu warunków płukania oraz poziom wody  

w zbiornikach retencyjnych. Zakładka rejestr płukań powinna zawierać 

daty i godziny płukań filtrów. 

− Ekran Zbiornik Retencyjny 

Na ekranie powinny być widoczny zbiornik retencyjny w postaci 

bargrafu (wartość napełnienia w procentach), oraz przyciski  
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po kliknięciu w które możliwe będzie ustawienie następujących 

poziomów: poziom wyłączenie pomp głębinowych, poziom załączenie 

pomp głębinowych, poziom załączenia rezerwacji p-poż, poziom 

wyłączenia rezerwacji p-poż, poziom wyłączenia suchobiegu, poziom 

załączenia suchobiegu. Na ekranie powinien być przycisk pozwalający 

wyłączyć rezerwacje przeciwpożarową oraz przycisk odsyłający do 

zakładki zawierającej wykresy poziomów w zbiornikach retencyjnych. 

Zawartość wykresu (okres czasu na wykresie) powinna być skalowalna 

od jednego dnia do 1 roku. 

− Ekran zestawu pompowego 

Ekran ten powinien zawierać wizualizacje zestawu pompowego oraz 

informacje takie jak: 

o czas pracy poszczególnych pomp 

o ilość wody uzdatnionej m3 

o ciśnienie wody bar 

o wartość ciśnieni zadana (możliwość zmiany wartości) 

o aktualny przepływ 

o ciśnienie zadane przy niskim poziomie wody w ZR (możliwość 

nastaw ciśnienia zadanego - poziom zr) 

o ciśnienie zadane dla pracy nocnej (zmiana nastaw ciśnienia, 

zmiana początku startu i końca pracy nocnej) 

o przycisk odsyłający do zakładki wykresów ciśnienia  

i przepływów w czasie. 

Na ekranie zestawu pompowego powinny pojawiać się w przypadku 

zaistnienia potrzeby, komunikaty takie jak: zablokowanie pracy zestawu 

spowodowane niskim poziomem w zbiorniku retencyjnym. 

− Główny ekran powinien posiadać co najmniej dwa przyciski: Alarmy 

SMS oraz Analiza stacji. 

− Ekran Analiza Stacji 

Pod przyciskiem „Analiza Stacji” znajdującym się na głównym ekranie 

mają znajdować się szczegółowe dane z liczników wody wydobytej  

i wody oddanej do sieci zgromadzone w ciągu ostatniego miesiąca. Dane 

są przedstawione w formie wartości dobowych lub aktualnego stanu 

licznika z momentu aktualizacji dobowej. Godzina aktualizacji dobowej 
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jest ustalana przez operatora, a jej osiągnięcie powoduje przepisanie 

danych z wiersza” Dziś” do kolejnych wierszy, które przechowują dane 

z ostatnich dni. Dane przedstawione w formie tabel należy też 

zobrazować w formie wykresów (osobna zakładka).  

− Ekran Alarmy SMS  

SUW należy wyposażyć w monitoring zdarzeń, wysyłający informację  

o alarmach w postaci wiadomości SMS. 

− Ekran powinien zawierać 4 okna: 

o Poziom alarmowy niskiego poziomu w zbiornikach retencyjnych 

(możliwość zmiany wartości wyłączenia  

i załączenia alarmu) 

o Wartość alarmowa niskiego ciśnienia wody do sieci(możliwość 

zmiany wartości wyłączenia i załączenia alarmu)  

o Wartość alarmowa maksymalnego przepływu wody  

do sieci (możliwość zmiany wartości wyłączenia alarmu  

i załączenia alarmu ) 

o Brak minimalnego przepływu w ciągu 24h (możliwość zmiany 

przepływu minimalnego)  

Monitoring SMS musi wysyłać co najmniej następujące alarmy  

w postaci SMS: 

o niski poziom w zbiorniku retencyjnym  

o przekroczony maksymalny przepływ wody do sieci  

o brak minimalnego przepływu wody do sieci w ciągu 24h (awaria 

sieci tłocznej) 

o awaria pompy głębinowej 

o awaria zasilania  

o załączenie agregatu 

o naruszenie strefy obiektu (intruz, otwarcie włazów) 

Należy przewidzieć możliwość ustawienia czasu po którym nastąpić ma 

przesłanie wiadomości dotyczącej alarmu. Pomoże to ograniczyć 

otrzymywanie nieistotnych wiadomości spowodowanych chwilowymi 

wahaniami pracy stacji. W zakładce Alarmy sms, należy umieścić 

przycisk przenoszący użytkownika do ekranu serwisowego. Na ekranie 

tym ujęte będą obecne alarmy oraz możliwość ich dezaktywacji  
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(każdego z osobna). W zakładce Alarm sms należy umieścić 

przycisk/pole po dotknięciu którego zostaniemy odesłani do ekranu,  

w którym będziemy mieli możliwość ręcznego sterowania zasuwami.  

W celu zapewnienia jak najlepszej łączności przewidzianego modemu 

GSM należy ustawić wykonywanie resetu GSM. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

W szczególności należy wykorzystać: 

− urządzenia do klejenia rur PVC, ewentualnie spawania rur ze stali 

nierdzewnej w osłonie gazowej, 

− klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń 

kołnierzowych, 

− gwintownice, 

− podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów 

ciężkich, 

− wyciągarki i żurawie, względnie dźwig samojezdny dla montażu ciężkich 

elementów orurowania, armatury, 

− koparka kołowa lub koparko-ładowarka, 

− szlifierki, piły i inne. 

 

4. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
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obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy będą usunięte  z terenu budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 

przewróceniem i przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie  

z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna.  

Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu  

i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich  

specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, 

załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać 

zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 

drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. 

 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały 

uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. 

Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Wszelkie zarysowania, pęknięcia lub 

inne uszkodzenia będą dyskwalifikowały użycie materiału. Rury należy składować 

zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone wymagania: 

− rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej 

przed gromadzeniem się wód opadowych, 

− rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu, 

na podkładach drewnianych, 

− rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 

− w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych, 

− szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(kołpaki, wkładki itp.), 

− nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.), 

− nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 
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− nie należy narażać orurowania na ryzyko skażenia bakteriologicznego, 

− stosować kapsle zabezpieczające przed przedostaniem się do rury ciał 

obcych. 

− wodomierze przechowywać w pomieszczeniach suchych i ciepłych, 

bezwzględnie przestrzegając zaleceń producenta urządzenia, 

− pompy przechowywać w pozycji wskazanej przez producenta, w stanie 

suchym, zabezpieczonym przed wilgocią, na podporach drewnianych, 

zabezpieczone przed przesunięciem. 

 

5. Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektów wymaganiami niniejszej specyfikacji, odnośnymi przepisami.   

Polecenia Inwestora lub jego przedstawiciela (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.  

5.1. Montaż przewodów rurowych 

− rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy 

wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać, 

− izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu 

wstępnego należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne 

usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm 

poza miejsca uszkodzone, 

− przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki 

przewodów, 

− w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 

całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem, 
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− przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne 

zabezpieczające przed przesunięciem przewodu podczas pracy, 

− zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować 

odpowiednimi kształtkami, 

− zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami. 

 

5.2. Połączenia przewodów rurowych 

Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, 

spawane, zgrzewane i gwintowane. 

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, 

rurociągów i kształtek wymaga zastosowania dodatkowych elementów (kształtek 

montażowych, kołnierzy itd.) to powinien przewidzieć je w wycenie. 

 

Połączenia kołnierzowe 

Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane 

po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej 

normy PN – ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców 

i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN – B – 69012. 

Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu 

gwintowanych kołnierzy wg PN – ISO 7005 – 1 i gwintowanych łączników 

rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN – EN 10242. 

Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna 

odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych 

przedmiotową normą PN – M – 69775. 

 

Połączenia spawane 

Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału 

oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być 

podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

 

Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej 

(czujniki ciśnienia) oraz armatury probierczej (kurki probiercze). 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych 
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instalacyjnych przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie 

złączki. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi 

lub pasty. 

 

Połączenia zgrzewane – PE 

Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta 

rurociągu oraz powszechnymi zasadami łączenia rurociągów PE. 

 

5.3. Montaż przepustnic 

Montaż przepustnic należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 

urządzenia Przed montażem przepustnicy pomiędzy kołnierzami zaleca się 

nawilżenie powierzchni układu uszczelniającego wazeliną techniczną, 

która zapobiegnie przywarciu i możliwości uszkodzenia podczas demontażu 

elementów gumowych. Po umieszczeniu przepustnicy między kołnierzami należy 

ją wycentrować, a następnie równomiernie dociskać śruby montażowe. 

Po montażu zaleca się kilkakrotnie przesterować przepustnicę w celu sprawdzenia 

i upewnienia się o prawidłowym jej zamontowaniu. Przepustnica zamontowana 

pomiędzy kołnierzami rurociągu stanowi integralną jego część i nie wymaga 

stosowania podpór (bloków oporowych) pod nią. 

 

5.4. Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego 

należy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, 

dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obsługi poszczególnych 

elementów instalacji. Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, 

rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych. Przed 

przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, 

kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość do pracy. Bez zgody Inspektora 

nadzoru nie wolno rozpocząć prac montażowych. Zaleca się przeprowadzenie prac 

montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne brygady i pod 

nadzorem przedstawicieli producenta 
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5.5. Roboty elektryczne 

Ułożenie przewodów i kabli 

Kable i przewody elektryczne, sterownicze trzeba układać w korytkach 

kablowych a podejścia do napędów w kształtowniku typu U. Korytka należy 

zamocować na półkach kotwionych do ściany. Kable pomiarowe i sygnałowe należy 

ułożyć w kanałach PCW instalowane obok korytek kablowych. Przewody instalacji 

ochrony obiektu poprowadzić w listwach instalacyjnych PCW.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Kontrola jakości robót powinna być obejmować: 

− sprawdzenie Dokumentacji Technicznej wszystkich montowanych 

urządzeń, sprawdzenie czy istnieją wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki 

informacyjne, 

− kontrolę ruchu urządzeń (poprawności ich funkcjonowania) zgodnej 

z zamierzeniem technicznym, 

− sprawdzenie czy zostały dostarczone atesty, deklaracje zgodności, 

− badania szczelności instalacji, wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami i zasadami, 

− inne elementy określone w Specyfikacji. 

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm 

oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowy. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Wyniki przeprowadzonej kontroli 

są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie spełniono 

któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 

i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów  

i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie budowy.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków 

29 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia  

i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

-Oględziny zewnętrzne, 

-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

-Sprawdzenie dokumentów budowy, 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

− Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Przetargową w tym ze Specyfikacjami Technicznymi,  

w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

− wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów, 

− jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 

według pisemnych instrukcji Inspektora. 

− obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 

wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

− długości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi, 

parametr długości mierzony w metrach. 

− montowana armatura i urządzenia – obmierzana w sztukach lub kompletach, 

− przeprowadzone próby i badania ustalana jako komplet, 

− monitoring – komplet. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

− urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji 

Inspektora przed ich użyciem, 

− urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. 

Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji, 

− urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 

7.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

− Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu 

Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót, 

− Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania 

tych Robót, 

− Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich 

zakryciem. 

 

8. Odbiór robót 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest 

wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji  

w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 

punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 

Budowlane”.                     

Odbiór robót zrealizowanych w zakresie ustalonym w niniejszej Specyfikacji 

powinien być zgodny z odpowiednimi normami. 

W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na: 

− sprawność działania wszystkich urządzeń, w tym: pomp, urządzeń 

pomiarowych, armatury. 

− badania szczelności instalacji, 
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− próby ciśnienia, 

− uzyskane badania bakteriologiczne wody, 

− wykonanie prac zgodnie z Dokumentacją Przetargową, względnie zgodnie  

z Dokumentacją Przetargową z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem 

i Inwestorem zmianami, 

− dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, 

− dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań 

szczelności instalacji. 

 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela 

Zamawiającego: 

− odbiory częściowe odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu 

odbioru Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 

Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących 

zamkniętą całość. 

− odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem 

odbioru końcowego). 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z dokumentacją przetargową,  

− oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 

− dokumentację powykonawczą,  

− protokoły rozruchu poszczególnych urządzeń i monitoringu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych, 

− atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, 

zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie, 
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− Instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno – ruchową 

dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

− instrukcje eksploatacji, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nastąpi wraz z wystawieniem przez 

Wykonawcę Gwarancji na wykonane prace. 

 

9. Podstawy płatności 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę 

zgodnie z umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe 

podane w Wycenionym Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik do oferty. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość użytych Materiałów, wbudowanych Urządzeń wraz z kosztami ich 

zakupu, składowania i transportu, 

− wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy), 

− koszty rozruchu, 

− koszt opracowania dokumentacji opisanej w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą miedzy innymi: płace personelu 

i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: 

doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego 

oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne 

przedsiębiorstwa Wykonawcy itp., 

− koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
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− zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu 

umowy w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 

 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, 

winny być ujęte  w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

 

10.  Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacja Techniczna 

w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 

stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy 

związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne  

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym  

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy  

− Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska  

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności wraz  

z aktami wykonawczymi 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie  
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku 

w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

ich oznaczania znakowaniem CE  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku 

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

(tom I, część 3) Arkady, Warszawa 1990 rok, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, Warszawa 1988, 

− Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia 

w wodę w warunkach specjalnych – Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995 rok, 

− PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia, 

− PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych, 
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− PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze, 

− BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

− PN-M-47900.00: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 

podział i główne wymiary, 

− PN-M-47900.01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 

− PN-M-47900.02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe. Ogólne wymagania i badania 

− PN-M-47900.03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania, 

− PN-B-24008:1997: Masa uszczelniająca. 


