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1. WST ĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót budowlanych 
bran Ŝy sanitarnej stacji uzdatniania wody i uj ęcia wody w 
miejscowo ści Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia. 
 

1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy prac bud owlanych 
- remontowych zwi ązanych z wymian ą układu technologicznego w 
budynku stacji, przebudowy instalacji sanitarnych o raz wymiany 
pomp i obudów studni. 
 
 

1.3. Okre ślenia podstawowe 

 
1.3.1. Stacja uzdatniania wody (SUW) – zespół urz ądze ń 

współpracuj ących ze sob ą i znajduj ących si ę w jednym 
budynku słu Ŝących do uzdatniania wody.  

 
1.3.2. Zestaw aeracji – zbiornik wypełniony pier ścieniami 

Raschiga wyposa Ŝony w przynale Ŝną armatur ę oraz orurowanie 
ze stali nierdzewnej słu Ŝący do natleniania zwi ązków 
Ŝelaza zawartych w uzdatnianej wodzie. 

 
1.3.3. Zestaw filtracji – zbiornik wypełniony odpowiednim 

zło Ŝem filtracyjnym ( w zale Ŝności od składu wody surowej 
) słu Ŝący do filtrowania napowietrzonej wody. Dla 
rozdzielenia poszczególnych trybów pracy stacji, ze staw 
wyposa Ŝony jest w odpowiedni układ ruroci ągów ze stali 
nierdzewnej oraz w sze ść przepustnic z dyskami ze stali 
nierdzewnej. Dla realizowania automatycznej pracy s tacji, 
przepustnice wyposa Ŝone s ą w siłowniki pneumatyczne. 

 
1.3.4. Zestaw hydroforowy pomp 2-go stopnia z zabudowan ą pomp ą 

płuczn ą – urz ądzenie współpracuj ąc ze zbiornikiem 
retencyjnym zapewnia dostaw ę wody do sieci wodoci ągowej o 
odpowiednim ci śnieniu i wydajno ści. Przy zestawie 
zabudowana jest pompa płuczna, słu Ŝąca do płukania 
zestawów filtracyjnych wod ą. 

 
1.3.5. Zestaw dmuchawy – urz ądzenie, bior ące czynny udział w 

procesie regeneracji zestawów filtracyjnych, słu Ŝące do 
płukania zestawów filtracyjnych powietrzem, 

 
1.3.6. Zestaw chloratora – urz ądzenie słu Ŝące do dezynfekcji 

uzdatnionej wody. 
 
1.3.7. Pompa gł ębinowa – urz ądzenie do tłoczenia wody surowej 

ze studni gł ębinowej do budynku stacji 



 

 

 

4

 
1.3.8. Zestaw spr ęŜarki – urz ądzenie dostarczaj ące do zestawu 

aeracji powietrze o odpowiednim nat ęŜeniu i ci śnieniu. 
Zestaw spr ęŜarki dostarcza równie Ŝ powietrze dla zasilania 
siłowników pneumatycznych. 

 
1.3.9. Rozdzielnia technologiczna – urz ądzenie nadzoruj ące 

automatyczn ą prac ę stacji, wyposa Ŝone w sterownik 
mikroprocesorowy. 

 
1.3.10. Rozdzielnia pneumatyczna - realizuje proces 

przygotowania powietrza do aeracji  i zasilania 
siłowników. 

 

2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by ć 
zgodne z dokumentacj ą projektow ą i obowi ązuj ącymi normami, 
posiada ć odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do u Ŝycia 
oraz akceptacj ę inspektora nadzoru. Przechowywanie i 
składowanie materiałów w sposób zapewniaj ący ich wła ściw ą 
jako ść i przydatno ść do robót. Składanie materiałów wg 
asortymentu z zachowaniem wymogów bezpiecze ństwa i 
umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

Projekt technologiczny opiera si ę na konkretnych 
rozwi ązaniach technicznych. Zastosowanie urz ądze ń równowa Ŝnych 
lub zamiennych skutkowa ć b ędzie konieczno ści ą wykonania 
ponownych oblicze ń cz ęści technologicznej stacji, doł ączeniem 
wymaganych prawem budowlanym atestów oraz DTR urz ądze ń 
zamiennych, a tak Ŝe zgody autora dokumentacji projektowej na 
zamian ę urz ądze ń. 
 
2.1. Ruroci ągi 

2.1.2. Ruroci ągi technologiczne 

Ruroci ągi technologiczne nale Ŝy wykona ć ze stali 
nierdzewnej. Nie dopuszcza si ę stosowania materiałów ruroci ągów 
technologicznych innych ni Ŝ stal nierdzewna. Zastosowanie 
innego materiału powodowałoby konieczno ść ponownego 
przeliczenia układu technologicznego. Wynika to ze znacznych 
ró Ŝnic średnic wewn ętrznych przewodów technologicznych 
wykonanych z ró Ŝnych materiałów a tym samym znacznych ró Ŝnic w 
oporach miejscowych i liniowych oraz mo Ŝliwo ści przekroczenia 
dopuszczalnych pr ędko ści i zaburzenia przepływu wody w 
ruroci ągach. Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjny ch, 
aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego realizowana będzie w 
warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej.  Całkowity 
monta Ŝ zestawów układu technologicznego i ruroci ągów 
spinaj ących wraz z prób ą szczelno ści odbywa si ę przed wysyłk ą 
urz ądze ń na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne 
urz ądzenie po pomy ślnym przej ściu prób. Orurowanie stacji 
wykona ć z rur i kształtek ze stali odpornej na korozj ę gatunku 
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla z apewnienia 
odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osa dzania si ę 
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zanieczyszcze ń w miejscu rozgał ęzienia) i stabilnego przepływu 
medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla  wy Ŝej 
przyj ętego rozwi ązania) przy wykonywaniu rozgał ęzie ń rur nale Ŝy 
zastosowa ć technologi ę wyci ągania szyjek metod ą obróbki 
plastycznej. Poł ączenia realizowa ć za pomoc ą zamkni ętych głowic 
do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie 
instalacji ze stali odpornych na korozj ę dla przemysłu 
spo Ŝywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., 
zapewniaj ących: dobr ą ochron ę lica i grani spoiny ze wzgl ędu na 
zamkni ęt ą budow ę głowicy spawalniczej, powtarzalno ść parametrów 
spawania, minimaln ą ilo ść niezgodno ści spawalniczych, 
potwierdzenie odpowiedniej jako ści spoin przez wydruk 
parametrów spawania. 

Orurowanie stacji wykona ć z rur i kształtek ze stali 
odpornej na korozj ę gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-
EN 10088-1. 
 
2.1.3. Ruroci ągi instalacji kanalizacyjnej  

Ruroci ągi wykona ć nale Ŝy z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu PVC-U, kielichowe, typu średniego „N”, ł ączone na wcisk. 
 
2.1.4. Rurociagi instalacji c.o. 

Ruroci ągi instalacji c.o. stalowe, ze szwem izolowane 
piank ą poliuretanow ą.  
 
2.2. Zestaw aeracji  

Zestaw aeracji - ci śnieniowy system napowietrzania wody w 
aeratorze o średnicy DN 1800, ze zło Ŝem z pier ścieniami 
Raschiga oraz wymuszonym przepływem powietrza. 

Kompletny zestawy aeracji z rusztem rozprowadzaj ącym 
wieloramiennym wykonanym ze stali nierdzewnej, z 
odpowietrznikiem typ 1.12 G1’’. Zestaw aeracji wype łniony jest 
pier ścieniami Raschiga o powierzchni czynnej 185m2/m3 w ilo ści, 
co najmniej połowy obj ęto ści zestawu aeracji. 

Orurowanie zestawu wykona ć ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-
10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z  dyskami ze 
stali nierdzewnej. Zestaw aeracji powinien posiada ć atest PZH 
nr HK/W/0197/01/2006.  
 
 
2.4. Zestaw filtracyjny - od Ŝelazianie 

Zestaw filtracyjny składa si ę z: 
- filtra ci śnieniowego DN 2200, H walczaka =1600, 
- odpowietrznika typ 1.12G ¾”,   
- zło Ŝa filtracyjnego, 
- 6 przepustnic z nap ędami pneumatycznymi, 
- orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej, 
- drena Ŝu promienistego dwupoziomowego rurowego ze stali 

nierdzewnej z szczelinami o wielko ści poni Ŝej 0,65mm, 
- konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z 

obejmami, 
- niezb ędnych przewodów elastycznych, 
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- spustu. 
 
Granulacja zło Ŝa filtracyjnego  (licz ąc od dołu): 

- zło Ŝe kwarcowe o granulacji 8-16 mm - obj ęto ść dennicy 
filtra, 

- zło Ŝe kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm, 
- zło Ŝe kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm, 
- zło Ŝe kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 140 cm. 

 
Orurowanie zestawu wykona ć ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dy skami ze 
stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaw orkami 
steruj ącymi, zaworkami tłumi ącymi. 
 
2.5. Zestaw filtracyjny - odmanganianie 

Zestaw filtracyjny składa si ę z: 
- filtra ci śnieniowego DN 2200, H walczaka =1800, 
- odpowietrznika typ 1.12G ¾”,   
- zło Ŝa filtracyjnego, 
- 6 przepustnic z nap ędami pneumatycznymi, 
- orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej, 
- drena Ŝu promienistego dwupoziomowego rurowego ze stali 

nierdzewnej z szczelinami o wielko ści poni Ŝej 0,65mm, 
- konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z 

obejmami, 
- niezb ędnych przewodów elastycznych, 
- spustu. 

 
Granulacja zło Ŝa filtracyjnego  (licz ąc od dołu): 

- zło Ŝe kwarcowe o granulacji 8-16 mm - obj ęto ść dennicy 
filtra, 

- zło Ŝe kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm, 
- zło Ŝe kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm, 
- zło Ŝe katalityczne G-1o granulacji 1-3 mm – 50 cm, 
- zło Ŝe kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 90 cm. 
 

Orurowanie zestawu wykona ć ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dy skami ze 
stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaw orkami 
steruj ącymi, zaworkami tłumi ącymi.  
 
2.6. Zestaw dmuchawy 

Zestaw dmuchawy składa si ę z nast ępuj ących elementów: 
- Dmuchawy bocznokanałowej, Q= 274 m3/h, ∆pdm = 5,1 m,  

P=5,5 kW, 
- Zaworu bezpiecze ństwa 2BX2 147-97H, 
- Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 80, 
- Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 80, 
- Przepustnicy odcinaj ącej DN 80.  
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2.7. Zestaw hydroforowy z pomp ą płuczn ą 

Zestaw hydroforowy składa si ę z pomp wirowych , pionowych, 
wielostopniowych, oraz z pompy płucznej, cało ść zamontowana 
jest na ramie wsporczej ze stali nierdzewnej. Kolek tory 
wykonane s ą ze stali nierdzewnej. Na kolektorach montowana jes t 
armatura odcinaj ąca i zwrotna. 
 
Sekcja gospodarcza: 
• Q= 200 m3/h – wydajno ść zestawu bez pompy rezerwowej 
• H= 50 mH2O – wysoko ść podnoszenia 
• P = 5 x 11,0 kW. 
 
Sekcja płuczna: 
• Qpł.=139 m3/h 
• Hpł.=16 mH2O 
• P= 9,2 kW 
 
2.8. Zestaw chloratora – dozownik podchlorynu sodu 

W skład zestawu wchodz ą: 
- pompka Magdos DX,  
- podstawka pod pompk ę, 
- mieszadło typu ubijak, 
- zestaw czerpalny gi ętki SA 4/6, 
- czujnik poziomu NB/ABS, 
- zawór dozuj ący IR 6/12, 
- wąŜ dozuj ący 10 mb, 
- zbiornik dozowniczy 200 l.  

 
2.9. Spr ęŜarka 

Spr ęŜarka bezolejowa GX 4 ze zbiornikiem 200l. 

• Q1 = 28,08 m3/h 
• p = 1,0 MPa   
• P = 4,0 kW 
 
2.10. Pompy gł ębinowe 

Parametry pomp:  

Studnia SW-1 SW-2 SW-4 

Wydajno ść m3/h 19,0 40,0 50 

Obliczeniowa 

wysoko ść 

podnoszenia m 

45,1 46,6 43,4 

Moc silnika kW 4,0 4,5 11,0 
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Wykonanie materiałowe „1” (Pompy GBA):  
Pompa 

- wał – stal nierdzewna, 
- wirnik – lexan, 
- korpusy ssawne i tłoczne – Ŝeliwo szare 250, 
- ło Ŝysko pompy – guma/stal nierdzewna, 

Silnik 
- płaszcz – stal nierdzewna, 
- korpusy – Ŝeliwo 250. 

 
Wykonanie materiałowe „2” (Pompy GC):  
Pompa 

- wał – stal nierdzewna, 
- wirnik – mosi ądz, 
- korpusy ssawne i tłoczne – Ŝeliwo szare 250,  
- ło Ŝysko pompy – guma/stal nierdzewna, 

Silnik 
- płaszcz – stal nierdzewna, 
- korpusy – Ŝeliwo 250. 

 
Dodatkowo nale Ŝy zastosowa ć urz ądzenie zabezpieczaj ąco – 

steruj ące z trzema s ądami, zbudowane z elementów automatyki 
elektronicznej, elektrycznej, ł ączników oraz aparatury 
sterowniczej poł ączonych w układ. 
W celu zabezpieczenia przed skutkami: 
- zwarcia, 
- przeci ąŜenia, 
- zaniku fazy, 
- asymetrii zasilania, 
- obni Ŝenia napi ęcia zasilania, 
- pracy „na sucho”, 
- nadmiernej ilo ści zał ącze ń. 
  
 
2.11. Obudowy studni typu LANGE 

Elementy obudowy: 
- podło Ŝe z betonu wystaj ące ponad powierzchni ę do 10 cm, 
- pokrywa obudowy o wymiarach wewn ętrznych: długo ść – 1,34m, 
szeroko ść – 0,80m, wysoko ść – 0,85m lub 1,30 m . Pokrywa 
składa si ę z dwóch elementów (wewn ętrznego i zewn ętrznego) 
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przest rze ń 
pomi ędzy elementami wypełniona jest warstw ą ocieplaj ącą z 
pianki poliuretanowej grubo ści 50 mm. 
- wlot powietrza wyposa Ŝony w mechanizm zamykaj ący, 
- kominek wentylacyjny,  
- zamek pokrywy, 
- głowica studni gł ębinowej z orurowaniem o średnicy 100mm 

oraz kołnierzem obrotowym, u góry głowicy umo Ŝliwiaj ącym 
centryczne ustawienie wodomierza do podej ścia rury 
wodoci ągowej, 

- manometr 0-1,6 Mpa, 
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- wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o średnicy 100 mm 
montowany jest w pozycji pionowej, 

- odcinek ruroci ągu ocynkowany prosty za wodomierzem o 
długo ści, co najmniej L=2D, 

- kolana hamburskie ocynkowane, 
- odcinek ruroci ągu ocynkowany z zaworem czerpalnym, 
- przepustnica zwrotna bezkołnierzowa, 
- przepustnica zaporowa bezkołnierzowa, 
- wspornik kotwi ący, osłona otworu w podstawie obudowy, 

przez który wprowadzona jest rura wodoci ągowa, 
- skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztuczn ego z 

rozł ącznikiem lub listw ą LZ 35 albo LZ 95, 
- ocieplenie rury wodoci ągowej wykonane z dwóch składaj ących 

si ę łupin z pianki poliuretanowej,  
- wspornik pokrywy, 
- kolano Ŝeliwne dwukołnierzowe ze stopk ą, 
- bloczek oporowy, 
- rura tłoczna pompy gł ębinowej o średnicy 80mm, 
- rura osłonowa studni, 
- rura 32 mm do pomiaru gwizdawk ą poziomu wody w studni, 
- rura 32 mm do ewentualnego wprowadzenia „Cluwo” lub  innego 

urz ądzenia zabezpieczaj ącego, 
- podej ście rury wodoci ągowej.  

Dodatkowo obudowa powinna posiada ć automatyczne, awaryjne 
ogrzewanie.  
 
2.12. Rozdzielnia technologiczna  

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielni ą zawieraj ącą 
urz ądzenia po średnie dla elementów elektrycznych Stacji 
Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energe tycznej 
napi ęciem 3x380V kablem pi ęcio Ŝyłowym. Zawiera ona w sobie 
zasilanie i sterowanie pompami gł ębinowymi, pomp ą płuczn ą, 
przepustnicami, elektrozaworami, dmuchaw ą. Znajduj ą si ę w niej 
równie Ŝ zabezpieczenia zwarciowe, ró Ŝnicowo-pr ądowe i 
zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urz ądze ń. Jest ona 
tak Ŝe miejscem przył ączenia wszelkich  elementów pomiarowo - 
kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studn i 
gł ębinowej, sygnalizatorów poziomu w zbiorniku retency jnym wody 
uzdatnionej, wodomierzy oraz pr ądowych przetworników ci śnienia. 
Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel dotyk owy, dzi ęki 
któremu mo Ŝemy sterowa ć prac ą całej stacji z wył ączeniem 
zestawu hydroforowego i agregatu spr ęŜarkowego, które posiadaj ą 
własne regulatory.  
 
2.13. Rozdzielnia pneumatyczna 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotow ania 
powietrza do zasilania siłowników. W jej skład wcho dzą: 

- filtr powietrza, 
- filtro-reduktor, 
- filtr mgły olejowej, 
- zawór dławi ąco-zwrotny, 
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- zawór elektromagnetyczny, 
- zawór odcinaj ący, 
- reduktor, 
- manometry, 
- rotametr,   

- czujnik ci śnienia powietrza zasilaj ącego siłowniki. 
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszc zone s ą w 
przeszklonej szafie o wymiarach 800x600x200 mm. 
 
2.14. Elementy steruj ące procesem technologicznym 
 
2.14.1. Sterowanie prac ą zestawu hydroforowego 

Prac ą zestawu hydroforowego b ędzie sterował sterownik 
mikroprocesorowy. Jest to sterownik nowej generacji  sterownika 
mikroprocesorowego w obudowie modułowej składaj ącego si ę z 
modułu klawiatury i wy świetlacza montowanego na drzwiach 
rozdzielni zestawu oraz modułu regulatora montowane go na płycie 
aparatowej wewn ątrz rozdzielni. Zapewnia on mo Ŝliwo ści 
komunikowania si ę ze sterownikiem z zewn ątrz, z wykorzystaniem 
ró Ŝnych dost ępnych obecnie systemów przekazu informacji, oraz 
zapewnienie mo Ŝliwo ści współpracy z innymi urz ądzeniami 
steruj ącymi, funkcjonuj ącymi na obiektach. W tym te Ŝ celu słu Ŝą 
układy modemowej transmisji danych do zdalnego nadz oru i 
monitorowania obiektów pompowych obejmuj ące  przygotowane w 
sterowniku porty komunikacyjne, urz ądzenia zewn ętrzne – modemy 
(radiomodemy) oraz specjalny program komunikacyjno-
wizualizacyjny.  

Zapewnienie mo Ŝliwo ści komunikacji ze sterownikiem, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu programu wizualizacji pr acy, stwarza 
szerokie mo Ŝliwo ści w zakresie kontroli i diagnozowania 
poprawno ści pracy urz ądze ń pompowych rozlokowanych w ró Ŝnych 
cz ęściach kraju. Serwis, dysponuj ąc aktualnymi informacjami o 
stanie pracy eksploatowanych urz ądze ń, b ędzie mógł zapewni ć 
sobie mo Ŝliwo ść odwrotnej reakcji na ewentualne 
nieprawidłowo ści pracy urz ądze ń, nawet bez konieczno ści 
wysyłania pracownika serwisu na obiekt. Niew ątpliwie wpływa to 
na zwi ększenie pewno ści dostawy wody do jej odbiorców, 
usprawnia obsług ę bie Ŝącą urz ądze ń pompowych, a przede 
wszystkim pozwala na optymalizacj ę pracy urz ądzenia dla 
okre ślonych warunków panuj ących na obiekcie, lub w przypadku 
zmiany tych warunków, podczas eksploatacji urz ądze ń. Cało ść 
rozwi ązania umo Ŝliwia uniezale Ŝnienie si ę u Ŝytkownika i 
producenta od miejsca instalacji zestawu hydroforow ego, 
zapewniaj ąc mu pełny jego nadzór i diagnostyk ę urz ądzenia na 
obiekcie.  

Sterownik posiada dodatkowe wej ścia pomiarowe pozwalaj ące na 
podł ączenie ró Ŝnych urz ądze ń pomiarowych, takich, jak 
ci śnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatur y, co 
umoŜliwia realizacj ę rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i 
rejestracja ci śnie ń, przepływów, sygnalizacja przekrocze ń 
itp.). 

W wersji podstawowej sterownik umo Ŝliwia kontrol ę pracy od 
jednej do o śmiu pomp. W wersjach rozszerzonych pozwala na 
sterowanie wi ększ ą ilo ści ą pomp, a tak Ŝe pomp i urz ądze ń 
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słu Ŝących do innych celów, jak np. pompy płucznej, chlor atory, 
elektrozawory, siłowniki, itp. 
 
2.14.2. Sterowanie prac ą stacji  

Swobodnie programowalny sterownik słu Ŝy do sterowania prac ą 
urz ądze ń stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzi ęki 
zastosowaniu pami ęci typu Flash mo Ŝliwe jest wykonywanie 
ró Ŝnych funkcji steruj ących zgodnych z wymaganiami 
Zamawiaj ącego. Posiada on wej ścia pomiarowe pozwalaj ące na 
podł ączenie ró Ŝnych urz ądze ń pomiarowych takich jak 
ci śnieniomierze i przepływomierze co przy odpowiednim 
oprogramowaniu umo Ŝliwia realizacj ę rozmaitych funkcji 
dodatkowych (pomiary i rejestracja ci śnie ń, przepływów, 
sygnalizacja przekrocze ń i stanów awaryjnych itp.). 

Sterownik wystawia odpowiednie sygnały steruj ące wł ączaj ące i 
wył ączaj ące okre ślone urz ądzenia na podstawie sygnałów 
otrzymywanych z czujników poziomu wody, przepływomi erzy, 
pr ądowych przetworników ci śnienia oraz programu wewn ętrznego 
jak i wewn ętrznego programowalnego zegara wyznaczaj ącego 
rozpocz ęcie procesu płukania. 
Podstawowe funkcje: 

- wł ącza i wył ącza pompy I stopnia w zale Ŝności od poziomu 
wody w zbiorniku retencyjnym; 

- podczas procesu płukania zał ącza zawory elektromagnetyczne 
doprowadzaj ące powietrze do filtrów; 

- zabezpiecza pomp ę płuczn ą przed suchobiegiem w przypadku, 
gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obni Ŝy si ę poni Ŝej 
okre ślonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego 
wodomierzem przy pompie płucznej;  

- blokuje wł ączenie pompy płucznej je Ŝeli układ elektryczny 
wykazuje awari ę; 

- steruje prac ą przepustnic z nap ędem pneumatycznym  przy 
filtrach; 

- umoŜliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy or az 
przy zablokowanej mo Ŝliwo ści wł ączenia urz ądze ń; 

- umoŜliwia r ęczne sterowanie poszczególnymi urz ądzeniami 
- opcjonalnie umo Ŝliwia całodobowy monitoring stacji 

uzdatniania wody.  
 
2.15. Armatura odcinaj ąca 

2.15.1. Przepustnice z nap ędami pneumatycznymi 

Przepustnice z nap ędami pneumatycznymi stosowa ć nale Ŝy przy 
filtrach. 
Parametry techniczne stosowanych przepustnic: 

- ci śnienie: 1,0/1,6 MPa 
- temperatura: od –40˚C do +120 

Cechy: 
- korpus Ŝeliwny 
- szczelne odci ęcie o zerowym przecieku kroplowym w całym 

zakresie ci śnie ń i w obu kierunkach 
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2.15.2. Przepustnice z d źwigni ą r ęczn ą  

Cechy: 
- ci śnienie: 1,0/1,6 Mpa, 
- korpus Ŝeliwny, 
- dysk z Ŝeliwa, 

 
2.15.3. Zawory zwrotne dla wody 

Zawory zwrotne mi ędzykołnierzowe z Ŝeliwa lub ze stali. 
 
2.16. Wodomierze śrubowe z nadajnikiem impulsów   

Wodomierze z nadajnikiem impulsów pozwalaj ą na kontrol ę i 
pomiar obj ęto ści wody tłoczonej do sieci, słu Ŝą do sterowania 
procesami uzdatniania i płukania, steruj ą prac ą chloratora.  
Parametry techniczne: 

- ci śnienie robocze: do 1,6 MPa 
- temperatura: do +50˚C 

Cechy: 
- mo Ŝliwo ść zabudowy w przewodach (ruroci ągach) poziomych, 

pionowych i sko śnych 
- korpus wykonany z Ŝeliwa 
- wirnik z PP 
- mo Ŝliwo ść zdalnego zliczania obj ęto ści i strumienia 

obj ęto ści 
- nadajnik impulsów – kontrakton (nadajnik Reed’a) 

wbudowany w liczydło wodomierza. 
 
2.17. Skrzynki kontrolno pomiarowe 

Przewiduje si ę monta Ŝ skrzynek kontrolno pomiarowych z 
przelewem Thompsona. Skrzynki musz ą by ć zbudowane z materiałów 
odpornych na korozj ę. 
   
2.18. Kratki wentylacyjne 

Kratki wentylacyjne z PVC bez Ŝaluzji o wymiarach 14 x 21 cm.  
 
2.19. Wywietrzaki cylindryczne 

Wywietrzaki cylindryczne typu A z PVC o średnicy DN 150. 
Wywietrzaki montowa ć na podstawie dachowej typu B II z PVC Ø 
160 mm. Wywietrzaki dodatkowo zaopatrzy ć w ociekacze.  
  
2.20. Osuszacz powietrza 

W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania  si ę 
pary wodnej na zbiornikach i ruroci ągach stalowych nale Ŝy 
zastosowa ć osuszacz powietrza kondensacyjny o wydajno ści Q=750 
m3/h i max mocy 1,0 kW.  
 
2.21. Wpusty podłogowe 

Wpusty z kratk ą ze stali nierdzewnej. 
 
2.22. Umywalki 
Umywalki porcelanowe z syfonami z PVC.  
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2.23. Studzienka z przepustnic ą z nap ędem 
Studzienka z PE o średnicy DN 800mm, wyposa Ŝona w stopnie 
włazowe i zako ńczona pokryw ą polietylenow ą. Przepustnica DN 200 
z nap ędem elektrycznym.  
 
 
2.24. Grzejniki  

Grzejniki  aluminiowe, członowe, przystosowane dla warunków 
wilgotnych. Grzejniki powinny by ć wyposa Ŝone w odpowietrzniki 
boczne i zawory termostatyczne. 
 

2.25. Elementy monta Ŝowe 

Jako elementy monta Ŝowe nale Ŝy stosowa ć: kształtki, 
nasuwki, oraz inne przewidziane przez producenta el ementy dla 
danej technologii. 
 

2.26. Składowanie materiałów 

 
2.26.1. Rury przewodowe 

Rury nale Ŝy przechowywa ć w poło Ŝeniu poziomym na płaskim, 
równym podło Ŝu, w sposób gwarantuj ący zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnie nie warunków 
bhp. Ponadto rury stalowe mo Ŝna przechowywa ć w wi ązkach lub 
luzem. Rury o średnicach poni Ŝej 30 mm tylko w wi ązkach. 
 

2.26.2.  Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, itp .) 

Armatura zgodnie z norm ą PN-92/M-74001 powinna by ć 
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych prz ed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powoduj ącymi korozj ę. 
 

3. SPRZ ĘT 

Sprz ęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantow ać 
jako ść robót okre ślon ą w dokumentacji projektowej, PN i 
warunkach technicznych oraz ST. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca powinien zapewni ć odpowiedni transport dla 
poszczególnych materiałów i urz ądze ń. Pojazdy powinny posiada ć 
odpowiednie wyposa Ŝenie stosownie do przewo Ŝonego ładunku oraz 
powinno si ę stosowa ć do ogranicze ń obci ąŜeń osi pojazdów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty obj ęte kontraktem powinny by ć wykonane 
zgodnie z obowi ązuj ącymi normami, dokumentacj ą projektow ą, 
udzielonymi pozwoleniami na budow ę i uzgodnieniami 
konserwatorskimi, a tak Ŝe wymaganiami technicznymi dla 
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poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w k osztorysie 
ofertowym. Odpowiedzialno ść za jako ść wykonywania wszystkich 
rodzajów robót wchodz ących w skład zadania w cało ści ponosi 
wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadaj ącego 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych f unkcji 
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru  i kontroli 
robót budowlanych). 
 
5.1. Roboty demonta Ŝowe 
Do robót demonta Ŝowych zaliczy ć nale Ŝy: 

- demonta Ŝ zbiorników filtracyjnych i hydroforowych, 
- demonta Ŝ ruroci ągów technologicznych, 
- demonta Ŝ chloratora, 
- demonta Ŝ pomp technologicznych, 
- demonta Ŝ rurociagów instalacji c.o., 
- demonta Ŝ grzejników, 
- demonta Ŝ pomp gł ębinowych wraz z osprz ętem, 
- demonta Ŝ istniej ących obudów studni, 

 
Prace rozbiórkowe wykonywa ć  r ęcznie lub przy u Ŝyciu sprz ętu 
mechanicznego.  
 

5.2. Roboty monta Ŝowe 

 
5.2.1. Wykonanie i monta Ŝ urz ądze ń technologicznych 
− Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z techno logi ą 

monta Ŝu i wykonawstwa bloków technologicznych wykona ć 
zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, 

− Wszelkie odst ępstwa od dokumentacji projektowej (w tym 
zastosowanie innych ni Ŝ wymienione w dokumentacji 
technicznej urz ądzenia, armatura i bloki technologiczne) w 
wykonawstwie technologii SUW musz ą by ć poprzedzone 
obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi  
uzgodnionymi przez projektanta stacji. Powy Ŝsze zmiany z 
uzgodnieniami musz ą by ć doł ączone do oferty. 

− W przypadku zamiaru wbudowania innych równowa Ŝnych urz ądze ń 
i bloków technologicznych ni Ŝ wymienione w dokumentacji 
technicznej oferent zał ączy poni Ŝsze zestawienie z wykazem 
urz ądze ń zamiennych (poda ć typ i producenta) oraz dla 
wszystkich zmienionych elementów zał ączy wymagane Prawem 
Budowlanym atesty, karty katalogowe oraz DTR. 

− Stacj ę wykona ć jako pracuj ącą całkowicie automatycznie. 
Sterownik stacji powinien by ć sterownikiem swobodnie 
programowalnym z mo Ŝliwo ści ą transmisji danych za pomoc ą 
dobudowanego modemu GSM oraz mo Ŝliwo ści ą komunikacji w 
zakresie zmiany nastaw urz ądze ń i diagnozowania stanów 
awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel d otykowy w 
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym) stanów pracy obiekt ów i 
urz ądze ń technologicznych. 

− Prefabrykacja orurowania zestawów filtra, aeratora,  dmuchawy 
i zestawu pompowego winna by ć realizowana w warunkach 
stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a całkowit y monta Ŝ 
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zestawów układu technologicznego i ruroci ągów spinaj ących 
wraz z prób ą szczelno ści winien odby ć si ę przed wysyłk ą na 
obiekt (co zapewni eliminacj ę mankamentów wykonywania 
instalacji rurowych w  warunkach budowy bezpo średnio na 
obiekcie). Na obiekcie dopuszcza si ę wył ącznie  monta Ŝ i 
wykonanie ruroci ągów ł ącz ących poszczególne bloki 
technologiczne. Orurowanie stacji wykona ć z rur i kształtek 
ze stali odpornej na korozj ę gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie spoiny powinny b yć 
wykonane metod ą TIG na głowicy orbitalnej z wydrukiem 
parametrów wykonania spoin. 

− Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych  
(eliminacja osadzania si ę zanieczyszcze ń w miejscu 
rozgał ęzienia) i stabilnego przepływu medium nale Ŝy 
zastosowa ć technologi ę  wyci ągania szyjek (rozgał ęziania 
rur) metod ą obróbki plastycznej ograniczaj ąca ilo ść poł ącze ń 
spawanych i umo Ŝliwiaj ąca zast ąpienie spoin pachwinowych 
spoinami doczołowymi, 

− Uzdatnianie powinno odbywa ć si ę poprzez napowietrzenie wody 
w centralnym  zestawie aeracji a nast ępnie przez filtrowanie 
napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. Głów nym 
elementem zestawu aeracji jest aerator z pier ścieniami 
Raschiga, a zestawu filtracyjnego ci śnieniowy filtr 
pospieszny.  

− Układ  ruroci ągów i armatury (6 niezale Ŝnych ruroci ągów 
technologicznych) powinien zapewni ć  w trybie całkowicie 
automatycznym prawidłowo ść przebiegu poszczególnych procesów 
technologicznych  uzdatniania wody  obejmuj ących:  
• aeracj ę i proces filtracji w trybie uzdatniania, 
• odpowiednie obni Ŝenie  poziomu wody w zestawie 

filtracyjnym, poprzedzaj ące  proces wzruszania zło Ŝa 
powietrzem, 

• wzruszanie zło Ŝa  filtracyjnego  powietrzem, 
• płukanie zło Ŝa filtracyjnego wod ą, 
• stabilizacj ę zło Ŝa ze spustem  pierwszego filtratu, 
• powrót do procesu filtracji  w trybie uzdatniania. 
Nie dopuszcza si ę stosowania zaworów wielodrogowych. 

− Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna si ę odbywa ć w 
systemie powietrznym i wodnym. Zło Ŝe filtracyjne ka Ŝdego 
zestawu filtracyjnego powinny by ć wzruszane powietrzem za 
pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płuka ne 
wodą za pomoc ą wydzielonej pompy płucznej, zabudowanej przy 
zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nale Ŝy  płuka ć 
wodą uzdatnion ą, 

− KaŜdy  zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada ć 
odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej dobrany  
stosownie do projektowanej wydajno ści i ci śnienia powietrza. 
Przepustnice powinny posiada ć dyski ze stali nierdzewnej. 

− Układ zasilania siłowników pneumatycznych powinien posiada ć 
kontrol ę ci śnienia spr ęŜonego powietrza w celu awaryjnego 
automatycznego zamkni ęcia przepustnic przy spadku ci śnienia 
spr ęŜonego powietrza (np. brak zasilania energetycznego 
,awaria spr ęŜarki) i przej ścia na r ęczne sterowanie prac ą 
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stacji. Układ spr ęŜonego powietrza powinien by ć 
zabezpieczony układem uzdatniania powietrza, kontro li jego 
ci śnienia i nat ęŜenia przepływu jak te Ŝ musi posiada ć 
moŜliwo ść automatycznego zamkni ęcia dopływu powietrza do 
aeratora w przypadku postoju pomp gł ębinowych, 

− Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobodni e 
programowalnym z panelem dotykowym. Sterownik przy 
współpracy z modemem powinien zapewni ć poprzez  transmisj ę 
danych w systemie GSM zdaln ą zmian ę nastaw urz ądze ń i 
diagnozowanie stanów awaryjnych. Rozdzielnia techno logiczna 
zapewnia ć musi nast ępuj ące funkcje: 
• wł ącza ć i wył ącza ć pompy I stopnia w zale Ŝności od poziomu 

wody w  zbiorniku retencyjnym; 
• sterowa ć pomp ą płuczn ą i dmuchaw ą do wzruszania zło Ŝa; 
• zabezpiecza ć pomp ę płuczn ą przed suchobiegiem w przypadku, 

gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obni Ŝy si ę poni Ŝej 
okre ślonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego 
wodomierzem przy pompie płucznej;  

• blokowa ć wł ączenie pomp II stopnia i pompy płucznej je Ŝeli 
układ elektryczny któregokolwiek z tych urz ądze ń wykazuje 
awari ę; 

• sterowa ć prac ą przepustnic z nap ędem pneumatycznym  przy 
filtrach; 

• umoŜliwia ć odczyt aktualnych parametrów podczas pracy 
stacji tj.: ci śnienie powietrza do aeracji, wydajno ść i 
ci śnienie wody surowej, płucznej i uzdatnionej, poziom  
wody w zbiornikach retencyjnych i w odstojniku popł uczyn; 

• umoŜliwia ć r ęczne sterowanie poszczególnymi urz ądzeniami; 
• opcjonalnie umo Ŝliwia ć całodobowy monitoring stacji 

uzdatniania wody. 
− Układ pompowy – zestaw hydroforowy, powinien by ć wykonany w 

standardzie zapewniaj ącym nowoczesno ść i wysok ą jako ść 
wykonania. Kolektory i orurowanie powinny by ć wykonane ze 
stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat 
hydraulicznych, przył ącza pomp powinny by ć wykonane metod ą 
kształtowania szyjek. Nie dopuszcza si ę zastosowania 
orurowania i ramy wsporczej wykonanych ze stali cza rnej lub 
ocynkowanej. 

− Instalacj ę podchlorynu sodu wykona ć nale Ŝy z rur PE 
odpornych na działanie tego roztworu. 

− W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu  w przyp adku 
awarii jak i zapewnienia odpowiedniej obsługi gwara ncyjnej i 
pogwarancyjnej, producent zestawów technologicznych  powinien 
udokumentowa ć posiadanie autoryzowanej sieci serwisowej. 
Reakcja serwisu nie powinna by ć dłu Ŝsza ni Ŝ 8h. 

 
 
5.2.2. Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku s tacji  
a) Instalacja kanalizacyjna 
Zmiany w instalacji kanalizacyjnej dotycz ą zamontowania nowych 
wpustów ściekowych w posadzce w pomieszczeniu hali 
technologicznej oraz w pomieszczeniu chlorowni. W t ych 
pomieszczeniach nale Ŝy równie Ŝ wymieni ć umywalki. Ze wzgl ędu na 
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zmiany układu kanałów technologicznych niektóre odc inki 
ruroci ągów zostan ą zlikwidowane. Odpływy ze zbiorników nale Ŝy 
podł ączy ć do istniej ącego ruroci ągu Ŝeliwnego DN 200, który 
odprowadza wody popłuczne z budynku stacji. Wszelki e zmiany do 
instalacji kanalizacyjnej zostały przedstawione na rysunku. 
Na ruroci ągu odprowadzaj ącym sklarowane wody popłuczne z 
odstojnika popłuczyn, w miejsce zasuwy, nale Ŝy posadowi ć 
studzienk ę z PE DN 800mm, w której zamontowa ć nale Ŝy 
przepustnic ę DN 200 z nap ędem elektrycznym, który b ędzie 
sterowany z rozdzielni głównej w budynku stacji.  
 
b) Instalacja wodna 
Instalacja wodna zasilaj ąca umywalki i natrysk pozostaje bez 
zmian. Instalacj ę nale Ŝy wł ączy ć do ruroci ągu wody uzdatnionej 
w miejscu pokazanym na rzucie.   
 
c) Instalacja wentylacyjna 
 Wywietrzaki dachowe zamontowane w stropie na hali 
technologicznej nale Ŝy wymieni ć na nowe – wywietrzaki dachowe 
typu A z PVC na podstawach dachowych B II o średnicy ∅ 160 mm 
z ociekaczami. W pomieszczeniach remontowanych na k anałach 
kominowych nale Ŝy wymieni ć kratki wentylacyjne na kratki z PVC.    
 
d) Instalacja c.o. 
Ogrzewanie budynku odbywa si ę obecnie poprzez grzejniki rurowe, 
stalowe, zasilane z kotłowni znajduj ącej si ę w budynku stacji. 
Inwestor planuje w pomieszczeniach remontowanych wy mian ę 
grzejników na nowocze śniejsze. Dobrano grzejniki aluminiowe, 
członowe. Grzejniki powinny by ć wyposa Ŝone w odpowietrzniki 
boczne i zawory termostatyczne. W pomieszczeniu hal i 
technologicznej instalacj ę nale Ŝy wymieni ć na now ą z rur 
stalowych, izolowanych otulinami z pianki poliureta nowej. 
 
5.2.3. Studnie gł ębinowe 

Wyeksploatowane pompy gł ębinowe w studniach nale Ŝy 
wymieni ć na nowe, jak równie Ŝ rury wzno śne. Istniej ące obudowy 
studni wraz z armatur ą nale Ŝy zdemontowa ć. Studnie nale Ŝy 
wyposa Ŝyć w nowe obudowy typu „LANGE” wraz z pełnym 
wyposa Ŝeniem, posadowion ą na warstwie betonu B-10 grubo ści 50 
cm. Dodatkowo obudowa powinna posiada ć automatyczne, awaryjne 
ogrzewanie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jako ść wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i 
materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W z akresie jego 
obowi ązków przed przej ęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu org anizacji 
robót zawieraj ącego: mo Ŝliwo ści techniczne, kadrowe i 
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robó t zgodnie z 
projektem i sztuk ą budowlan ą. 
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6.1. Kontrola, pomiary i badania 

 
6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć 
badania maj ące na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  
− okre ślenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− okre ślenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zala niem wod ą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie 

trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowi ązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz ęstotliwo ści ą 
zaakceptowan ą przez In Ŝyniera w oparciu o norm ę BN-83/8836-02, 
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
 W szczególno ści kontrola powinna obejmowa ć: 
− sprawdzenie rz ędnych zało Ŝonych ław celowniczych w nawi ązaniu 

do podanych na placu budowy stałych punktów niwelac yjnych z 
dokładno ści ą odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod k ątem ich 

zgodno ści z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc ę, 

− badanie zachowania warunków bezpiecze ństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą, 
− badanie prawidłowo ści podło Ŝa naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalno ści, wilgotno ści i zgodno ści z okre ślonym w 
dokumentacji, 

− badanie i pomiary szeroko ści, grubo ści i zag ęszczenia 
wykonanego podło Ŝa wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 

− badanie ewentualnego drena Ŝu, 
− badanie w zakresie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą i 

warunkami okre ślonymi w odpowiednich normach przedmiotowych 
lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewe ntualnie 
innymi umownymi warunkami, 

− badanie gł ęboko ści uło Ŝenia przewodu, jego odległo ści od 
budowli s ąsiaduj ących i ich zabezpieczenia, 

− badanie uło Ŝenia przewodu na podło Ŝu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych zł ączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpiecze nia przed 

przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przej ściu pod drogami 

(rury ochronne, obudowy tunelowe), 
− badanie zabezpieczenia przed korozj ą i pr ądami bł ądzącymi, 
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− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzi e 
wodoci ągowym (w tym: badanie podło Ŝa, sprawdzenie zbrojenia 
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia  przed 
korozj ą, sprawdzenie przej ść ruroci ągów przez ściany, 
sprawdzenie monta Ŝu przewodów i armatury, sprawdzenie 
rz ędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie s topni 
włazowych, otworów monta Ŝowych i urz ądze ń wentylacyjnych), 

− badanie szczelno ści całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprz ez badanie 

wskaźników zag ęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania : 

− odchylenie odległo ści kraw ędzi wykopu w dnie od ustalonej w 
planie osi wykopu nie powinno wynosi ć wi ęcej ni Ŝ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno by ć wi ększe ni Ŝ 0,1 
m, 

− odchylenie grubo ści warstwy zabezpieczaj ącej naturalne 
podło Ŝe nie powinno przekroczy ć ± 3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie kraw ędzi wykonanego podło Ŝa 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych k ierunku 
osi przewodu nie powinny przekracza ć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− ró Ŝnice rz ędnych wykonanego podło Ŝa nie powinny przekroczy ć w 
Ŝadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztuczn ych ± 5 
cm, dla pozostałych przewodów  ± 2cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach 
celowniczych nie powinny przekroczy ć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny  w Ŝadnym 
jego punkcie przekroczy ć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 
± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm i  nie mog ą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia jego do zera, 

− stopie ń zag ęszczenia zasypki wykopów okre ślony w trzech 
miejscach na długo ści 100 m nie powinien wynosi ć mniej ni Ŝ 
0,97. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu fak tycznie 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar r obót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksi ędze obmiarów. 
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz ro boty 
dodatkowe. Roboty s ą podane w jednostkach zgodnych z 
kosztorysem ofertowym. Obmiar powinien by ć wykonany w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikaj ących przeprowadza 
si ę go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywalnyc h – przed 
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur 
powinny by ć uzupełnione szkicami w ksi ędze obmiarów lub 
doł ączone w formie zał ącznika. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe według przedmiaru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno ści wykonania robót z 
umową oraz okre ślenie ich warto ści technicznej. 
 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
podlegaj ą wszystkie technologiczne czynno ści zwi ązane z 
remontem stacji uzdatniania, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty monta Ŝowe wykonania ruroci ągów, zestawów 

technologicznych, 
 Odbiór robót zanikaj ących powinien by ć dokonany w czasie 
umoŜliwiaj ącym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego post ępu robót.  
  

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiorowi ko ńcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega: 
− sprawdzenie kompletno ści dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegaj ące na sprawdzeniu protokółów bada ń 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ęściowych), 

− badanie jako ści wody (przeprowadzone stosownie do 
odpowiednich norm obowi ązuj ących w zakresie bada ń 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

 Wyniki przeprowadzonych bada ń podczas odbioru powinny by ć 
uj ęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisan e do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczn y oraz 
członków komisji przeprowadzaj ącej badania. 
 Wyniki bada ń przeprowadzonych podczas odbioru ko ńcowego 
nale Ŝy uzna ć za dokładne, je Ŝeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelno ści całego przewodu) zostały spełnione. 
 Je Ŝeli które ś z wymaga ń przy odbiorze technicznym ko ńcowym 
nie zostało spełnione, nale Ŝy oceni ć jego wpływ na stopie ń 
sprawno ści działania przewodu i w zale Ŝności od tego okre śli ć 
konieczne dalsze post ępowanie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena odebranej jednostki obmiarowej (m, m 2, m 3, kg, kpl, szt.) 
obejmuje: 
− dostaw ę materiałów, 
− cen ę materiałów, 
− robocizn ę, 
− prac ę sprz ętu, 



 

 

 

21

− pomiary i badania. 
 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-87/B-
01060 

Sie ć wodoci ągowa zewn ętrzna. Obiek ty 
i elementy wyposa Ŝenia. Terminologia.  

2.  PN-82/M-
01600 

Armatura przemysłowa. Terminologia. 

3.  PN-80/74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na 
gor ąco ogólnego zastosowania. 

4.  PN-74/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
5.  PN-83/M-

74024 
Armatura pr zemysłowa. Zasuwy klinowe 
kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania i 
badania. 

6.  PN-92/M-
74001 

Armatura przemysłowa. Ogólne 
wymagania i badania. 

7.  ISO 4440 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie 
wskaźnika szybko ści płyni ęcia tworzyw 
termoplastycznych. 

8.  PN-68/B-
06050 

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

9.  PN-86/H-
74374 

Poł ączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
Wymagania ogólne. 

10.  PN-81/C-
89034 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech 
wytrzymało ściowych przy statycznym 
rozci ąganiu. 

11.  PN-EN 10088-
1:1998 

PN-EN 10088- 1:1998 Stale odporne na 
korozj ę. Gatunki 

 

10.2. Materiały dodatkowe 

 
• „Stacje wodoci ągowe” – katalog techniczny – Instalcompakt 


