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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót technologicznych i konstrukcji pod zbiornik wody 

uzdatnionej rozbudowy istniejącej Stacji Wodociągowej.  

 

 

2. Informacja o terenie budowy 

Projektowana inwestycja wykonywana będzie na działce inwestora. Będą to 

roboty związane z rozbudową istniejącej stacji o terenowy prefabrykowany 

zbiornik wody uzdatnionej. 

  

3. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności 

inspektora nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy. 

Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania 

zadania. 

 

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania 

placu budowy. Koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie i 

wliczone są w ceną umowną. 

 

5.Ochrona środowiska 

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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6. Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca 

zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi 

wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
 
7. Zabezpieczenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy we własnym 

zakresie, koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

8. Roboty technologiczne rozbudowy stacji. 

Stacja Wodociągowa tak jak dotychczas pracować będzie jako dwustopniowa z 

pompami studziennymi I- go stopnia i zestawem pompowym II-go stopnia 

zasilającym sieć. Pompy studzienne, zestaw pompowy, technologię uzdatniania 

wody pozostawia się bez zmian. Projektuje się terenowy zbiornik wody 

uzdatnionej V = 200 m3. Przyjęto zbiornik terenowy, stalowy, ocieplany o 

pojemności V = 200 m3. 

Zbiornik np. firmy Kotłorembud ZRPD01 200 o następujących wymiarach: 

- średnica nominalna, D = 5700mm, 

- wysokość całkowita, H = 9600mm 

- średnica zewnętrzna z izolacją, D2 = 5940mm. 

Średnice  króćców  ; tłoczny – dn 150, ssący – dn200, przelew dn 200mm, spust 

– dn 200mm, spust 0 – dn 50. 

Średnice króćców można uzgodnić u dostawcy dostosowując je do średnic 

rurociągów zaprojektowanych przy zbiorniku. Zbiornik usytuowany będzie na 

fundamencie wg załączonej dokumentacji. 
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    Istniejący zbiornik wody pozostaje jako rezerwowy. Z uwagi na różne 

poziomy sterowania pompami II-go stopnia zbiorniki wody nie mogą pracować 

równocześnie. 

Sterowanie poziomami wody w projektowanym zbiorniku czujnikami na listwie 

sterującej. 

Przewody technologiczne wody projektuje się z rur wodociągowych 

 pvc, PN10. 

Węzły montażowe z kształtek żeliwnych ciśnieniowych i pvc. 

Zasuwy doziemne z miękkim klinem uszczelniającym, wrzeciona zasuw 

wyprowadzić w osłonach do skrzynek żeliwnych na teren.  

Brak jest jednoznacznych danych w zakresie z jakich materiałów wykonane są 

istniejące przewody wody w terenie. 

Założono że są to rury żeliwne. 

Przed wykonaniem węzłów montażowych włączeniowych do istniejących 

rurociągów w terenie dokonać odkrywek przewodów i ewentualnie skorygować 

elementy włączeniowe węzłów. 

Przewody wodociągowe w terenie montować na podsypce i obsypce piaskowej, 

dalsza zasypka wykopów w terenie nieuwardzonym gruntem rodzimym, a w 

terenie utwardzonym cała zasypka wykopów piaskiem zagęszczanym 

warstwami. 

Minimalne zagłębienie przewodów wody w terenie 1,4m do wierzchu rur. 

Spust wody i przelew ze zbiornika projektuje się do istniejącej kanalizacji który 

posiada odpływ do zbiornika terenowego wód popłucznych. 

Przewody kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych pvc łączonych w kielichach na 

uszczelki. Przewody kanalizacyjne układane pod podjazdem z nawierzchnią 

betonową układać z wymianą całego gruntu w wykopie na piasek zagęszczany 

warstwami. 
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Odtworzyć nawierzchnię betonową. 

Próba szczelności przewodów wody na ciśnienie, p = 1,0 Mpa. 

Po uruchomieniu instalacji, zbiornik, przewody przepłukać oraz uzyskać 

pozytywny wynik badania wody w Sanepid. 

 

 

9. Opis projektowanych rozwiązań- część konstrukcyjna. 
Fundament pod zbiornik wody pitnej: 
 
Pod zbiornik wody pitnej o konstrukcji stalowej typ ZRPDO1 o pojemności  200 
m3 produkcji Kotłorembud Bydgoszcz zaprojektowano fundament wolnostojący 
o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.  
Fundament z betonu B-20 o wodoszczelności W2 zbrojony stalą A-III na 
podlewce z chudego betonu i zagęszczonej warstwie żwiru do stopnia 
zagęszczenia ID=0,4. Fundament posadawiać na gruncie rodzimym nośnym o 
nośności minimum 180kPa, w przypadku natrafienia na grunt nienośny należy 
go wybrać i zastąpić piaskiem grubym zagęszczonym do stopnia zagęszczenia 
ID=0,4. Po wykonaniu wykopu pod fundament grunt należy odebrać przy 
udziale uprawnionego geologa. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej.     
 
      Roboty budowlane wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I i polskimi 
normami. 
 

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

Montaż, próby i odbiory należy przeprowadzić zgodnie z: 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-   

montażowych  - Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 

- polskimi normami, 

- zaleceniami producentów urządzeń, armatury i rurociągów 

Znakowanie rurociągów wykonać po uzgodnieniu z użytkownikiem. 
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11.  Kontrola, badania i odbiór robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, jakości robót i 

zastosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania 

materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano 

zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać 

zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy  

i udostępniać ją do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów 

 

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Inwestycja rozliczana będzie kwotą zawartą w umowie wynikającą z 

przetargu na wykonanie zadania. 

W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, 

warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w 

książce obmiarów przez kierownika robót. 

 

13.Odbiór robót budowlanych. 

W przewidzianej inwestycji występować będą następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiory robót ulegające zakryciu lub zanikające. 

- odbiory  elementów robót, próby szczelności, drożności kanalizacji. 

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.  
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Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą 

dokumentację: 

- protokóły odbiorców częściowych 

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów 

- dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami 

- pozytywny wynik badań wody wykonanej przez ,, Sanepid” 

- dziennik budowy z wpisami końcowymi 

- instrukcję eksploatacji stacji  

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z 

projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego.  

Wykonawca wykona i umieści w budynku stacji jej schemat technologiczny. 

 

Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie 

rękojmi”. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na 

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 

14. Rozliczenie robót 

Rozliczenia obejmują następujące roboty: 

- roboty tymczasowe i towarzyszące, 

- roboty budowlane i instalacyjne objęte zawartą umową. 

 

15. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją 

techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i inwestorskiego  oraz 
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zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych. Tom II  

Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe. Odstępstwa od projektu nie mogą 

dotyczyć zastąpienia innymi zaprojektowanych urządzeń i materiałów 

technologicznych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji technicznej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów określonych w specyfikacji 

technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej.  

 


