
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

GMINA ŁASKARZEW 

ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 

08-450 Łaskarzew 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

 

 

 

„PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI STACJI 

WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 460/2, 

OBRĘB DĄBROWA, GMINA ŁASKARZEW 

TECHNOLOGIA” 



 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru technologii uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody w Dąbrowie. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

 Roboty, których dotyczy ta specyfikacja obejmują wszelkie czynności mające na celu 

wykonanie robót montażowych rurociągów i montażu urządzeń w budynku Stacji Uzdatniania 

Wody w Dąbrowie związanych z technologią uzdatniania wody. 

 

Zakres robót obejmuje: 

- wymianę pomp głębinowych, 

- wykonanie  instalacji stacji uzdatniania wody w istniejącej hali, 

- wykonanie montażu urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego w tym: 

 Rurociągi technologiczne, instalacja powietrza 

◦ nominalne ciśnienie pracy PN16 

◦ grubości ścianek: 

- rurociąg DN 25 – DN 200 – 2 mm 

- rurociąg DN 250 – DN 400 – 3 mm 

 Armatura pomiarowa i odcinająca: 

◦ Przepływomierze: 

- woda surowa: przepływomierz DN 65, 

- woda uzdatniona na sieć: przepływomierz DN 80, 

◦ Przetworniki ciśnienia, 

◦ Przepustnice odcinające, zawory zwrotne, łączniki amortyzacyjne. 

 Pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp II stopnia - zestaw hydroforowy 

powinien być wykonany jako kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie, 

wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej 

◦ Pompy: 

- Typ pomp:  ICV 15.4B – wielostopniowe, pionowe pompy  

- Ilość pomp: 3 szt. pomp głównych  

◦ Mechanika i zastosowana armatura: 

- Armatura na ssaniu pomp DN 50: zawory gwintowane typ 51CE,  

- Armatura na tłoczeniu pomp DN 50:  zawory gwintowane typ 51CE,  

- Zawory zwrotne DN 50: zawory gwintowane typ 188NDA, 

- Kolektor ssawny średnicy zewn. 114,3mm: DN100, ze stali kwasoodpornej X5CrNi  



18-10, (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,  PN10; 

- Kolektor tłoczny średnicy zewn. 88,9mm: DN 80, ze stali kwasoodpornej X5CrNi 

18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, PN10; 

- Zbiornik przeponowy: 1 szt, PN 10;   25 dm
3 
; 

- Rama wsporcza z konstrukcją nośną: ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 10088-1; 

- Manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia: 2 szt. na kolektorach pomp;   

- Wibroizolatory z możliwością poziomowania: 4 szt. w narożnikach ramy wsporczej 

pomp. 

◦ Sterowanie zestawu hydroforowego: 

- Szafa sterownicza IP 54 na zestawie:  obudowa stalowa, malowana proszkowo 

- Sterownik mikroprocesorowy: Siemens lub równoważny z panelem operatorskim - 

kolorowy panel dotykowy  (LCD przekątna min. 4,3”) do zmiany  nastaw 

- Wyświetlacz komunikatów tekstowych: język polski; 

 Dozownik podchlorynu sodu, 

 Osuszacz powietrza 

- wykonanie rozdzielni Technologicznej RT, 

- wykonanie rozdzielni zestawu hydroforowego RZH, 

- wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemności 150m
3
, 

- wykonanie zasilania i sterowania pracą urządzeń technologicznych, 

- rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, 

 z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

 wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

 przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem 

 nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.3. Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy. 

1.4.4. Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

 technologicznej ich wykonania. 

1.4.5. Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

 projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4.6.  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 

 inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

 spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.7. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

 projektowej. 

1.4.8. Rysunki -część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  

i  wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

 konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 



 funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

 związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 

 elementu. 

 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami  

i wytycznymi oraz dokumentacją projektową. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  

z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką 

budowlaną. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi urządzeniami prawnymi  

i administracyjnymi oraz dziennik budowy i STWiO. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiO 

 

 Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 

umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów w projekcie budowlanym lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne  

z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie budowlanym, 

specyfikacji technicznej uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni 

zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów 

wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  

a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

 

 

 



 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

 Do budowy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zgodnie  

dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

 Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Rury i kształtki muszą być od jednego producenta. Rury cechowane bezpośrednio na 

wyrobach, cechowanie winno zawierać: nazwę i znak producenta, symbol surowca, wymiar taki 

jak średnica, grubość ścianki czy seria, informacje identyfikujące produkcję, numer aprobaty 

technicznej. 

 

2.1.1. Przepływomierze 

 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem 

uzdatniania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne SIEMENS z przetwornikiem lub 

równoważne: 

Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi. 

• woda surowa: przepływomierz DN 65 

• woda uzdatniona na sieć:  przepływomierz DN 80 

Dane techniczne przepływomierzy 

Czujnik przepływu 

 - owiercenie kołnierzy wg.  en 1092-1, pn 16 

 - zakres prędkości: 0,1 do 10 m/s 

 - zakres przepływów: do 250 m3/h 

 - kołnierze i korpus -stal węglowa st 37.2 malowane dwuskładnikową farbą epoksydową 

 - wykładzina:  NBR 

 - materiał elektrod pomiar. i uziemiających: hastelloy c276 

 - temperatura otoczenia: -40...+70°c 

 - temperatura medium: -10...+70°c 

 - wersja kompakt  

 - obudowa spawana, stopień ochrony:ip67 (ip68 z zestawem uszczelniającym) 

 - przyłącze elektryczne: dławik kablowy m20x1,5 

 - atest PZH 

Przetwornik pomiarowy  

 - obudowa: poliamid, IP 67  

 - dokładność: 0,2% aktualnego przepływu ±1 mm/s 

 - sposób montażu: kompaktowy lub rozłączny  

 - wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny  



 - funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy, komunikaty o 

 błędach, detekcja pustej   rury, sterowanie dozowaniem 

 - wyjście prądowe: 0/4-20 ma 

 - wyjście impulsowe/częstotliwość: 0-10 kHz  

 - wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny 

 - wejście binarne: 11-30 v dc  

 - komunikacja cyfrowa: modbus RTU 

 - temperatura pracy: -20 do +60°c  

 - napięcie zasilania: 230V  

 - oprogramowanie: j. polski 

 

2.1.2. Przepustnice odcinające, zawory zwrotne, łączniki amortyzacyjne 

 

Przepustnice odcinające z dźwignią ręczną. Przepustnica bezkołnierzowa z napędem ręcznym 

dźwigniowym; dysk: AISI316; wykładzina: EPDM; korpus: GG25 epoksyd.; Pnom=1,6 MPa, 

tmax=120°C 

 Doskonałe przenoszenie momentu obrotowego na element zamykający dzięki 

specjalnemu połączeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy). 

 Pierścień zabezpieczający, ułatwiający ewentualną wymianę poszczególnych elementów 

wewnętrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji 

 Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia 

 Jednoczęściowy trzpień połączony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwala na jego 

samocentrowanie  

 Wymienna wykładzina EPDM i dysk AISI316 

 Korpus z żeliwa szarego GG25 

 Korpus pokryty warstwą epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017 

 Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE 

 Uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy Nitryl/FKM  

Zawory zwrotne typ 402 

 Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany sprężyną 

 Praca w dowolnym położeniu, Małe straty ciśnienia, cicha praca, zwarta budowa 

 Zawór nie generujący uderzeń hydraulicznych 

 Temp. Pracy -10… +100 st.C 

 Korpus: żeliwo szare epoksydowane 

 Doskonała szczelność dzięki płaskiej uszczelce (EPDM) 

 Zawieradło (grzyb zaworu) DN80-400 żeliwo szare epoksydowane 

 Trzpień zaworu – brąz 

Łączniki amortyzacyjne  

 Mieszek wykonany z gumy syntetycznej,  

 wzmocnienie – oplot nylonowy,  

 stalowe pierścienie wzmacniające,  

 kołnierze ze stali nierdzewnej 

 

 

 



2.1.3. Pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp II stopnia 

 

Zestaw hydroforowy wykonany jest jako kompletne, w pełni zautomatyzowane 

urządzenie, wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej, wszystkie spoiny 

wykonane zostały w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu 

głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) kolektory 

z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej X5CrNi 

18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia 

kolektorów wykonane metodą kształtowania szyjek, zastosowano zawory zwrotne. 

Armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 

przepustnice, 

Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z 

PN-EN 10088-1, należy zamontować zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm
3 

odpowiedniej 

ilości stosownie do wydajności układu hydroforowego, kolektor tłoczny wykonany ze stali 

kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, powinien być zamontowany 

powyżej kolektora ssawnego, konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali 

kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, w celu ograniczenia 

przenoszenia drgań na posadzkę, zestaw hydroforowy zamontowany jest na podkładkach 

wibroizolacyjnych 

Elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonane są ze stali kwasoodpornej : 

 wirniki/kierownice (1.4301); 

 ściągi (1.4301);  

 płaszcz zewnętrzny (1.4301); 

 głowica i podstawa pompy (1.4301); 

 wał (1.4057). 

Zestaw hydroforowy posiada atest PZH nr HK/W/1189/01/2015. Urządzenie jest zgodne z 

Dyrektywą Europejską  - dyrektywą maszynową 2006/42/WE a rozdzielnia sterująca zgodna z 

dyrektywami: 

 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w określonym 

zakresie napięć; 

 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna. 

Pompy 

 Typ pomp:  ICV 15.4B – wielostopniowe, pionowe pompy  

 Wał, wirniki, ściągi, płaszcz, głowica : elementy pompy stykające się z wodą są wykonane 

ze stali kwasoodpornej 1.4301  

 Uszczelnienie wału mechaniczne: oring EPDM; 

 Ilość pomp: 3 szt. pomp głównych  

 Moc znamionowa silnika: 4,0 kW; 

 Całkowita moc znamionowa silników: 12 kW (3 * 4,0 kW); 

 Napięcie zasilania silników: 3~400 V /50 Hz; 

 Prąd znamionowy silnika: 7,7 A; 

 Znamionowa liczba obrotów:  2915 [1/min]. 

Mechanika i zastosowana armatura  

 Armatura na ssaniu pomp DN 50: zawory gwintowane typ 51CE,  

 Armatura na tłoczeniu pomp DN 50:  zawory gwintowane typ 51CE,  



 Zawory zwrotne DN 50: zawory gwintowane typ 188NDA, 

 Kolektor ssawny średnicy zewn. 114,3mm: DN100, ze stali kwasoodpornej X5CrNi  

18-10, (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,  PN10; 

 Kolektor tłoczny średnicy zewn. 88,9mm: DN 80, ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 

(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, PN10; 

 Zbiornik przeponowy: 1 szt, PN 10;   25 dm
3 
; 

 Rama wsporcza z konstrukcją nośną: ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 10088-1; 

 Orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4301: Odgałęzienia kolektorów należy wykonać 

metodą kształtowania szyjek i gięcia rur. Zakończenia  rur   należy wykonać metodą 

wyoblania. Kołnierze  należy osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako 

„luźne". 

 Klasa spoin: D zgodnie z PN-EN ISO 5817; 

 Technologia wykonania spoin: metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania 

orbitalnego w osłonie argonu 

 Przyłącza: kołnierze luźne PN 10; 

 Manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia: 2 szt. na kolektorach pomp;   

 Wibroizolatory z możliwością poziomowania: 4 szt. w narożnikach ramy wsporczej 

pomp. 

Sterowanie zestawu hydroforowego: 

 Szafa sterownicza IP 54 na zestawie:  obudowa stalowa, malowana proszkowo 

 Sterownik mikroprocesorowy: Siemens lub równoważny z panelem operatorskim - 

kolorowy panel dotykowy  (LCD przekątna min. 4,3”) do zmiany  nastaw 

 Wyświetlacz komunikatów tekstowych: język polski; 

 Wersja sterowania MP: sterowanie płynne za pomocą „przełączanej” przemysłowej 

przetwornicy częstotliwości Danfoss lub równoważny  z filtrem RFI klasy 1B 

zabudowanej w szafie. Niezależnie od wielkości rozbiorów utrzymuje stałe ciśnienie w 

rurociągu; 

 Zabezpieczenia: zwarciowe i termiczne; 

 Zabezpieczenie przed suchobiegiem: pływaki w zbiornikach wody oraz czujnik 

wibracyjny na kolektorze ssawnym; 

 Kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz; 

 Sygnalizacja: zasilania, pracy pomp; 

 Ręczne załączanie pomp: przyciski podświetlane. 

 

2.1.4. Dozownik podchlorynu sodu 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 pompka DDc 6-10 

 podstawka pod pompkę 

 mieszadło typu ubijak 

 zestaw czerpalny giętki SA 4/6 

 czujnik poziomu NB/ABS 

 zawór dozujący IR 6/12 



 wąż dozujący PE - 50 mb 

 zbiornik dozowniczy 100 l 

 

2.1.5. Osuszacz powietrza 

 

 Wyposażenie: 

 zbiornik skroplin o pojemności 10 litrów oraz krócieć do bezpośredniego odprowadzania 

skroplin do kanalizacji 

 przewód zasilający długości 3,5m 

 filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy 

 gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego 

 obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo 

 uchwyt transportowy 

 mikroprocesorowy układ sterowania 

Charakterystyka układu sterowania: 

 dwa tryby pracy: 

START – osuszacz pracuje w trybie ciągłym, niezależnie od wilgotności 

AUTO – praca osuszacza sterowana higrostatem zewnętrznym 

 czujnik i sygnalizacja napełnienia zbiornika 

 sygnalizacja wystąpienia awarii 

 sygnalizacja włączenia osuszacza 

 układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami 

 zabezpieczenie sprężarki przed zbyt częstym rozruchem i przeciążeniem 

 

2.1.6. Rurociągi technologiczne, instalacja powietrza 

 

Wszystkie rurociągi technologiczne, kołnierze i śruby wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301  

(X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody 

surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) 

wykonać z ze stali kwasoodpornej 1.4301  X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. 

 Na kolektorach należy zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne 

PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora. 

Specyfikacja projektowanych rurociągów 

 nominalne ciśnienie pracy PN16 

 grubości ścianek 

 rurociąg DN 25 – DN 200 – 2 mm 

 rurociąg DN 250 – DN 400 – 3 mm 

Technologia montażu zestawów technologicznych 

 Prefabrykacja orurowania zestawu hydroforowego realizowana będzie w warunkach 

stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli.  

 Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z 

próbą szczelności odbywa się w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt 

dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu kontroli jakości. Orurowanie 

stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja 



osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium 

(obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwiązania) rozgałęzienia rur są 

wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za 

pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Takie rozwiązania są  powszechnie 

stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, 

farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze 

względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, 

minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez 

wydruk parametrów spawania.  

 Na rurociągach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, wymaga się stosowania 

kołnierzy łączeniowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kołnierze należy osadzać 

na rurociągach zakończonych wyobleniem jako „luźne" i łączyć za pomocą śrub w wykonaniu ze 

stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1.Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość 

montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację.  

 

2.1.7. Wymagania w zakresie prac spawalniczych 

 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę pitną, 

rurociągi i konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania 

jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2;  

 Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 

spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-

ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia; 

 Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania WPQR 

zgodną z PN-EN ISO 15614;  

 Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg 

PN-EN ISO 5817;  

 Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) 

wg PN-EN ISO 17637;  

 Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w 

zakresie badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;  

Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów: 

 kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i 

notyfikowaną przez ministra Komisji Europejskiej;  

 atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe; 

 protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);  

 instrukcje technologiczne spawania (WPS); 

 dzienniki spawania; 

 lista spawaczy wraz z kopią uprawnień; 

 lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień; 

 protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych; 

 

 



2.1.8. Wymagania w zakresie Trawienia i Pasywacji 

 

TRAWIENIE i PASYWACJA  - wymagania odnośnie obróbki powierzchni elementów 

wykonanych ze stali kwasoodpornych. 

 Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwałości elementów wykonanych ze stali 

kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzględnie należy poddać trawieniu, a następnie pasywacji. 

 Zabiegi te muszą być koniecznie przeprowadzone na wewnętrznych oraz na zewnętrznych 

powierzchniach elementów.   

 Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakończeniu 

procesów spawalniczych, mają bardzo wysoką skłonność do powstawania korozji wżerowej, w 

środowiskach zawierających wolny chlor, który jest powszechnie stosowany w stacjach 

uzdatniania wody, w  procesie dezynfekcji. Istotnym zagrożeniem jest również korozja 

podosadowa, która może wystąpić w sytuacjach wystąpienia osadów np. przy eksploatacji SUW z 

niepełną wydajnością. Oba rodzaje korozji mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do 

nieodwracalnego uszkodzenia elementów. 

Operacje trawienia, a następnie pasywacji prowadzić w sposób następujący: 

 Rurociągi - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli 

zanurzeniowej. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

 Konstrukcje wsporcze - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli 

zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i 

wewnętrznych. 

Powyższe wymagania nie dotyczą: 

 Elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki) 

 Obudów szaf elektrycznych 

Uwaga!!! 

Ze względu na fakt, że Stacja Uzdatniania Wody znajduje się  w strefie bezpośredniej ochrony 

sanitarnej oraz istnieje wysokie ryzyko wystąpienia skażenia podczas prowadzenia operacji 

trawienia i pasywacji, nie dopuszcza się wykonywania tych operacji na terenie SUW.  

Dokumenty i potwierdzenia. 

Wykonanie operacji trawienia i pasywacji należy potwierdzić protokołem zdawczo odbiorczym 

zawierającym spis elementów poddanych operacjom oraz  certyfikatem zawierającym:  

 potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementów ujętych w 

protokole    

zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem użytych środków trawiących i 

pasywujących; 

 wyniki pomiaru potencjału powierzchni;  

 informację na temat czasu kąpieli lub natrysku i temperatury.  

 Do powyższego certyfikatu należy dołączyć kartę charakterystyki środka trawiącego i 

środka pasywującego. 

 W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pasywacji przez wykonawcę, a nie 

przez wyspecjalizowany zakład, wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę zawartą z 

zakładem utylizacji odpadów lub dokument potwierdzający przekazanie odpadu niebezpiecznego 

do utylizacji (kwaśna popłuczyna po procesach trawienia i pasywacji z zawartością metali 

ciężkich). 

  



2.2. Składowanie materiałów 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz aby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez wykonawców do ich pierwotnego stanu. 

 Zaleca się dostarczenie dużych i ciężkich elementów na stanowisko montażu 

bezpośrednio przed wbudowaniem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego  

z magazynu budowy. 

 

3. SPRZĘT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonywania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich 

użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego 

na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania. 

 

4. TRANSPORT 

 

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

 Zaleca się dostarczenie elementów na stanowisko montażu bezpośrednio przed 

wbudowaniem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Dotyczy to głównie dużych i ciężkich elementów. 

 Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W transporcie kolejowym lub 

samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. 

 Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

 Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz 

powinny być zabezpieczone. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę przy transporcie materiałów technologicznych by 

stosować się do odpowiednich przepisów bhp. 

 Niedopuszczalne jest wleczenie materiałów po podłożu oraz zrzucanie lub przetaczanie. 

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 

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

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, 

wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Wszystkie urządzenia rozmieścić w miarę możliwości - jak na rysunku w dokumentacji 

projektowej. Osadzić filtry wraz z armaturą, i podłączyć do instalacji zgodnie z załączonym 

schematem.  

W przypadku montowania urządzeń o większej masie zaleca się tzw. montaż z kół w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu materiałów i urządzeń na placu budowy. 

 

6. KONTROLA ROBÓT 

 

 Sprawdzenie wykonania robót należy wykonywać każdorazowo po wykonaniu danej 

roboty, a w szczególności te, które ulegają zakryciu w dalszym procesie budowlanym. 

Kontrola jakości i odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

budowlanych. Uwagi dotyczące jakości i kompletności wykonanych robót należy 

udokumentować zapisem do dziennika budowy. Odbiór robót lub elementu należy zapisać  

w dzienniku budowy i protokole z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w oparciu o pozwolenie na użytkowanie 

stacji uzdatniania wody oraz przedstawione badania wody uzdatnionej bakteriologiczne  

i fizykochemiczne spełniające wymagania wody pitnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Ocena jakości będzie obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót według opisu jak wyżej, 

- pozytywną próbę szczelności, 

- sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów, 

- sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów, 

- sprawdzenie ogólnych cech zewnętrznych, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu zbiorników i urządzeń. 

 Po zakończeniu robót montażowych przewody należy poddać próbie na ciśnienie wg. PN-

81/- 10725. 

 Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu płukaniu czystą 

wodą. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem 

bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje 

przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego. Po 24 godzinnym czasie kontaktu 

środka dezynfekującego z wodą pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. 

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 



7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

pomiary badań dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości i jakości. 

 Odbioru końcowego robót dokonuje komisja rozruchu w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót ze Specyfikacją. Poprzedzającym etapem odbioru końcowego  

i podpisania przez komisję protokołu odbioru jest rozruch stacji wraz z opracowaniem 

sprawozdania z rozruchu i dokumentacji eksploatacji, przedstawieniem wyników badań 

świadczących o uzyskaniu parametrów wody uzdatnionej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia. Dopuszcza się nieznaczne odstępstwa od niniejszej Specyfikacji, pod warunkiem, że nie 

mają większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, oraz są 

tej samej jakości i wartości użytkowej. 

 Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności towarzyszące budowie  układu 

tchnologicznego stacji. Rurociągi zostaną odebrane jeżeli wszystkie wymagane przepisami próby 

uzyskają wynik pozytywny. 

 Podstawą odbioru będą następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna; 

- dziennik budowy; 

- zaświadczenie o jakości materiału; 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających  

- instrukcje obsługi poszczególnych elementów; 

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności; 

- dokumenty do urządzeń wymagających odbioru; 

- listę części zamiennych; 

- listę materiałów eksploatacyjnych; 

- zalecenia co do częstotliwości przeprowadzania przeglądów urządzeń; 

- protokół odbioru materiałów i wyrobów. 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie o zamówieniach 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 

177). Dla określenia wartości robót budowlano-instalacyjnych konieczne jest sporządzenie 

kosztorysów ofertowych na podstawie kosztorysów ślepych (nakładczych) /przedmiary robót  

z podstawą wyceny i ilością materiałów wyliczonych według norm zużycia/.  

Dla inwestora opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

.Podstawą rozliczenia płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między 

Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 PN-86-B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opisy gruntów. 

 PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1998r,” 

  Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 

 2005 roku – z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków; tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 123, poz.858, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, 

poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

 usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

 przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r. z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26. czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 

953, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 

1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 

zgodności, 



 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 

roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 

1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 

1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

 PN-EN 1717:2003: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-EN 1610:2002–Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu. 

 PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania, 

 BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 


