TOM III

OPZ
Opis przedmiotu zamówienia
wraz ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych
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A. Zakres zamówienia obejmuje:
„MODERNIZACJĘ CENTRALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW (WYMIANA KRAT MECHANICZNYCH)
WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI SANITARNEJ W WOLSZTYNIE METODĄ RĘKAWA NASĄCZONEGO
ŻYWICAMI EPOKSYDOWYMI”
ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o. BERZYNA 6
64-200 WOLSZTYN
B. Zakres robót objętych opisem i specyfikacją

W ramach prowadzonej inwestycji projektuje się wymianę wyeksploatowanej istniejącej
kraty w centralnej przepompowni ścieków na nową, remont istniejących kanałów
sanitarnych oraz studni kanalizacyjnych, montaż zasuwy DN 1000mm na istniejącym kanale
oraz przebudowę istniejącej studni S2 w rejonie ul. Fabrycznej.
Remont kanałów i studni zaprojektowano w poniżej przedstawionych ulicach:


Fabryczna (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Berzyńskiej),



Dworcowa ( na odcinku od ul. Żeromskiego do przejazdu kolejowego),



Wschowska (cała ulica),



Strzelecka (cała ulica),



Drzymały (na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Parkowej),



Parkowa (cała ulica),



Wczasowa (na odcinku od ul. Parkowej do ul. Rolnej)

1. Renowacja kanałów i studni odbywać się będzie metodą
bezwykopową :
1.1.

rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych


DN300 o długości całkowitej 614,00 mb.



DN500 o długości całkowitej 355,50 mb.



DN600 o długości całkowitej 639,50 mb.



DN800 o długości całkowitej 905,00 mb.



DN1000 o długości całkowitej 21,00 mb.
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wraz z czyszczeniem, frezowaniem wystających przykanalików i korzeni oraz
pracami towarzyszącymi.

1.2 Renowację należy wykonać metodą rękawa nasączonego żywicą i utwardzanego na
miejscu (CIPP). Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka
poddawanego renowacji w tym także łączenia spiralnego.
1.3 Stosowane materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji
kanalizacji sanitarnej.
1.4 Do nasączania rękawa należy zastosować żywice epoksydowe. Nie dopuszcza się
stosowania żywic poliestrowych.
1.5 Rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym pigmentem w celu kontroli
nasączania rękawa. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego
powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności (kolor niebieski,
czerwony, żółty, zielony). Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny
być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. Nie zezwala się na
stosowanie żywic bezbarwnych (przeźroczystych). Do renowacji należy użyć rękawa
filcowego.
1.6 Rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową przy pomocy
dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów. Zamawiający
dopuszcza tylko nasączanie rękawa na placu budowy, przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego. Rękaw musi być nasączony żywicą przy pomocy specjalnych
mieszalników sterowanych komputerowo. Nasączenie rękawa przy zastosowaniu
podciśnienia, w warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasączania musi posiadać
urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z pełnymi wydrukami pokazującymi
stosunek mieszania żywic na każdym etapie. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania
żywic.
Po nasączeniu rękawa Wykonawca przedstawi w formie wydruku cały raport z
mieszania żywic. Raport powinien zawierać: metry bieżące nasączonego rękawa,
stosunek mieszania, ilość wtłoczonej żywicy i utwardzacza, temperaturę żywicy i
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utwardzacza, wartość powietrza vacum na pompie próżniowej, gęstość żywicy,
wszystkie notowane z częstotliwością co do 15 sek. Wydajność pompy mieszającej
min. 40kg/min.
1.7 Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa
pod względem odcienia i intensywności.
1.8 Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie, nie dopuszcza się stosowania
dodatkowych folii tzw. prelinerów.
1.9 Wymagane parametry rękawa po utwardzeniu:
kolor: wyraźny pigment
moduł sprężystości E = min. 2600N/mm2 wg DIN PN-EN 1228
sztywność obwodowa DN200 – DN600 nie mniejsza niż: 4,0kN/m2
sztywność obwodowa DN800 nie mniejsza niż: 2,0kN/m2
sztywność obwodowa DN1000 nie mniejsza niż: 2,0kN/m2
grubość DN300 min. 7,5 mm
grubość DN500 min. 12,5 mm
grubość DN600 min. 15,0 mm
grubość DN800 min. 16,5 mm
grubość DN1000 min. 20,0 mm
1.10

Odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60˚C.

1.11

Moduł E dla samej żywicy epoksydowej nie mniejszy niż 3000 N/mm 2 zgodnie z DN

EN ISO 178.
1.12

Odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów.

1.13

Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz

obciążeń eksploatacyjnych.
1.14

Zamawiający wymaga zastosowania żywic epoksydowych bezskurczowych - w

przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i
ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych.
1.15

Rękaw filcowy, wykonany z filców poliestrowych, całość musi być nasączona żywicami

epoksydowymi. Nie dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie posiadał zmarszczenia
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lub fałdy. W takim przypadku Wykonawca będzie zmuszony na własny koszt usunąć
całość rękawa i zainstalować nowy.
1.16

Należy zastosować żywice nie zawierające styrenu.

1.17

Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału. Przyleganie rękawa do powierzchni

wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa. Nie
dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między istniejącym przewodem, a
materiałem zastosowanym do renowacji. Zastosowany do renowacji system musi się
trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do
penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą remontowaną, a zainstalowaną
wykładziną.
1.18

Szczelność kanału w 100%.

1.19

Wykonawca ma zapewnić właściwy stan kanału po renowacji w postaci jednorodnej

powierzchni kanału - odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w
przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu np.: łuki, zmiany średnicy,
przesunięć na złączach, pęknięcia kanału.
1.20

Utwardzenie rękawa musi być przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego

urządzenia grzejnego o minimalnej mocy 1200KW. Wygrzewanie rękawa będzie
potwierdzone raportem, pokazującym cały proces grzania jak i chłodzenia wody w
rękawie.
1.21

Naprawę przyłączy wykonać z zastosowaniem filcu wraz z żywicą epoksydową.

Naprawa ma polegać na wyłożeniu we wnętrzu kolektora głównego materiału z filcu,
który jest na stałe zszyty z rękawem instalowanym w przyłączu. Kapelusz długi wraz z
rękawem powinien być instalowany w przyłączy metodą inwersji, aby uniemożliwić
powstawanie fałd lub zmarszczeń na filcu. Rękaw z elastycznego filcu, pokonujący łuki do
90 stopni oraz zmiany średnic np. DN150 na DN200. Instalacja tylko i wyłącznie od strony
kolektora głównego. Ze względu na duże spadki przyłączy, Zamawiający wymaga
stosowania żywic o zwiększonej gęstości, aby uniemożliwić spływanie jej z górnej części
kanału. Rękaw w przyłączu musi być na stałe związany z materiałem filcowym w
kolektorze głównym. Nie dopuszcza się instalacji metodą packera lub poprzez łączenie
kapelusza i rękawa.
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Zamawiający żąda przedłożenia do oferty kart technicznych żywicy jak i rękawa.
Przedstawienia opisu technologii jak i sprzętu jakim będzie to wykonywane, wraz z podaniem
nazwy producenta.
Wszystkie powyższe dane muszą być dostarczone wraz z ofertą, w przypadku braku
jakichkolwiek dokumentów lub innych niż wymagane, Zamawiający ma prawo odrzucić
ofertę.

2.Renowacja studzienek kanalizacyjnych:
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego należy również wykonać renowację studni
kanalizacyjnych (55 szt.).
Zamawiający zdecydował o rezygnacji z technologii chemii budowlanej i zastosowaniu
technologii polegającą na użyciu do renowacji monolitycznego wkładu wykonanego z włókna
filcowego lub szklanego ECR oraz wymianie włazów. Studnia oznaczona w projekcie nr 17,
zlokalizowana na ul. Wschowskiej, jest już po renowacji, zatem jej remont należy wykluczyć.
W studniach kanalizacyjnych poddawanych renowacji w pierwszej kolejności należy dokonać
wycięcia stopni włazowych. Następnie studnie należy dokładnie oczyścić przy zastosowaniu
metody hydrodynamicznej. Po oczyszczeniu w studni umieszcza się okładzinę nasączoną
żywicą poliestrową lub epoksydową. Okładzina musi być dobrana idealnie do kształtu studni,
jednoczęściowa, sięgająca od górnej krawędzi spocznika (półki w studni) do górnej krawędzi
włazu (w ulicy).
Grubość materiału okładziny nie może być mniejsza niż 7mm.
Utwardzenie następuje przy zastosowaniu promieni UV lub pary, w zależności od
zastosowanej żywicy. Dolna część spoczników ma być wykonana z takiego samego materiału
jak ściana studni, połączona ze sobą szczelnie. Po utwardzeniu należy wykonać odwierty
przyłączy w studni oraz uszczelnić miejsca łączenia z nową wykładziną.
Zamawiający nie wymaga montażu nowych stopni włazowych.
Wykonawca musi przewidzieć w ofercie dostawę 3 drabin aluminiowych składanych o
długości min. 3mb oraz 2 drabin sznurowych o długości 5mb. dla wyposażenia samochodów
serwisowych Zamawiającego.
Zamawiający żąda przedłożenia do oferty kart technicznych żywicy jak i rękawa.
Przedstawienia opisu technologii jak i sprzętu jakim będzie to wykonywane, wraz z podaniem
nazwy producenta.
Wszystkie powyższe dane muszą być dostarczone wraz z ofertą, w przypadku braku
jakichkolwiek dokumentów lub innych niż wymagane, Zamawiający ma prawo odrzucić
ofertę.
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania skanowania studni po renowacji
urządzeniem 3D, umożliwiającym przedstawienie pełnego obrazu także w formacie 2D.
Dokumentacja skanowania studni stanowi cześć dokumentacji powykonawczej.

3. Przebudowa studni S1 i S2. Montaż zasuwy na kanale Dn1000mm
STUDNIA S1 + ZASUWA
Należy zamontować zasuwę nożową z napędem elektrycznym z wrzecionem wznoszącym na
istniejącym kanale – przęśle łączącym przepompownię ścieków z pierwszą studnią.
Projektuje się zasuwę nożową typu MF/MG o średnicy DN1000mm sterowaną napędem
elektrycznym z wrzecionem wznoszącym.
Zasuwa musi spełniać następujące wymagania:
 zabudowa międzykołnierzowa,
 zwierciadło ze stali nierdzewnej nie gorszej niż OH18N9 (AISI 304, 1.4301),
 korpus: żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy (grubość:
minimum 175µm),
 uszczelnienie poprzeczne zasuwy- profilowo-wargowe wykonane z elastomeru.
Docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się
wewnątrz uszczelki elastomerowej.
Konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać:
 doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z pracy i
demontażu zasuwy)
 uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym rurociągu,
pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz bez konieczności
rozszczelnienia rurociągu
 nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo
 uszczelnienie w kierunku przepływu – obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak
tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zwężać światła
przepływu
 konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej
podczas zamykania noża (nisze płuczące ułatwiające wymywanie zanieczyszczeń)
 kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się – do DN200 prosty,
powyżej DN200 łuk o kącie rozwarcia nie większym niż 60o
 szczelność zasuw w obu kierunkach
 dolna część płyty noża sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady)
 wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skąłd armatury
w wykonaniu stal nierdzewna A2
 dla całego zakresu średnic zachowana klasa szczelności A (wg PN-EN 12266-1)
 długość zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 cześć 20.
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Zasuwę należy wyposażyć w napęd elektryczny on/off AUMA NORM SA 16.2-45; 3,0kW;
3x400V/50Hz; IP 68 czas zamknięcia 149s, dwa drogowe i dwa momentowe wyłączniki krańcowe,
awaryjne kółko ręczne, grzałka antykondensacyjna.
Wymagania dla napędu elektrycznego otwórz/zamknij:
 dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej
skierowane w dół, ewentualnie w poziomie)
 praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, kółko ręczne nie
obraca się podczas pracy silnika, zasprzęglenie następuje poprzez wciśnięcie przycisku
 silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F podłączony do
napędu elektrycznie poprzez złącze typu gniazdo-wtyk
 automatyczna korekta faz w głowicy
 napędy wyposażone w integralny układ sterowania stycznikowego zabudowany na napędzie
 zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej,
przełączenie pomiędzy trybami)
 przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopionowe, gniazdo integralną
częścią napędu), dodatkowe uszczelnienie double seald zapewniające przy zdjętym wtyku
elektrycznym
 klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60529 (dopuszczalne zanurzenie 8m poniżej słupa wody
na 96 godz.)
 zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyższej wg PN-EN 15714-2, napęd
malowany proszkowo, grubość powłoki lakierniczej minimum 140µm
 pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w preselektor wyboru zdalne/lokalne,
przyciski sterujące osobne dla rozkazów otwórz/zamknij oraz min. 3 lampki sygnalizujące stan
napędu
 w sytuacji utrudnionego dostępu dla obsługi wskazany może być montaż głowicy sterującej z
pulpitem lokalnym na wysięgniku naściennym – napęd musi mieć możliwość przejścia w
zabudowę rozdzielną na etapie użytkownaia; niedopuszczalne jest zastosowanie napędu
posiadającego przekładnię i głowicę sterowniczą w jednej obudowie
 przy zaniku napięcia – w trakcie operacji ręcznej napęd musi zliczać obroty – po przywróceniu
zasilania napęd musi znać swoją pozycję – nie dopuszcza się rozwiązań z wewnętrzną baterią
podtrzymującą z koniecznością wymiany w czasie eksploatacji
 sterowanie- sygnały binarne 24VDC otwórz/stop/zamknij
 możliwość parametryzacji wejść sterujących w opcji z podtrzymaniem lub bez
 wyjście napięcia pomocniczego 24VDC
W ramach dostawy napędu elektrycznego należy:
 zapewnić obsługę gwarancyjną urządzenia bezpośrednio przez autoryzowany serwis
producenta w Polsce
 zapewnić szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji
urządzenia bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.
Zasilanie elektryczne napędu do zasuwy wykonać z instalacji wewnętrznej zalicznikowej kablem YKA
4x4mm2.
Zasuwę projektuje się zamontować w studni kanalizacyjnej Ø2000mm. Celem wykonania studni
należy „wyciąć” istniejący kanał Ø2000mm na długości ≈4m. Dennice studni osadzić w dnie wykopu
wraz z króćcami jedno kołnierzowymi z rur GPR (kołnierz stalowy z dowierceniem do zasuwy nożowej
DN1000mm). Króćce połączyć z istniejącymi rurociągami za pomocą złącza do rur STRAUB-FLEX 2 LS
DN1000mm ze stali nierdzewnej.
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Studnię zaprojektowano z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu C-35/45, W10. Kręgi
łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków (4≤pH≤12) i gazów
kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2).
Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy istniejącego kanału. Na wlotach i wylotach
przęseł stosować oryginalne pierścienie uszczelniające (przejścia przez ściany studni powinny być
szczelne i elastyczne). Otwory nie mogą znajdować się w miejscach łączeń kręgów przy pomocy
uszczelki. Studnię wykonać zgodnie z PN-EN 1917.
Studnię przykryć włazem kanałowym żeliwnym z wentylacją z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10) o średnicy Ø610mm, klasy D400, h=140mm, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Rzędną góry włazu dostosować do niwelety istniejącej nawierzchni.
W studni fabrycznie zamontować co 25÷30cm klamry złazowe kanałowe z prętów stalowych
ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, o
długości L=30cm w układzie drabinowym z minimalną odległością od ściany komory 15cm. W zwężce
studni, w odległości ok. 10cm pod włazem oraz 7cm od ściany studni, zamontować tzw. poręcz
chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy Ø30mm. Studnie posadowić na
wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości min.15cm, o średnicy min. 0,10m
większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej właz kanałowy należy obetonować wraz z pierścieniem dystansowym (o
średnicy kręgu betonowego i wysokości kręgu zwężkowego) betonem klasy min. C16/20.
Na dnie studni wylać płytę żelbetową C16/20 grubości 20cm, zbrojną krzyżowo górą i dołem prętami
Ø 8mm w rozstawie co 15cm. Wykonawca przed przystąpieniem do robót i zamawianiem materiałów
powinien wykonać przekop próbny celem potwierdzenia, że istniejący kanał na odcinku od
przepompowni ścieków do studni S2 posiada średnicę Ø1000 mm oraz określenia rodzaju materiału
kanału. W przypadku rozbieżności średnicy kanału należy powiadomić o tym fakcie Inwestora i
skontaktować się z projektantem.
STUDNIA S2
Należy przebudować istniejącą studnię S2, którą należy zdemontować zapewniając przy tym ciągłość
przepływu poprzez by-pass. W jej miejscu należy pobudować nową studnię. Studnię zaprojektowano
z prefabrykowanych elementów betonowych (łącznie z dnem i korytem przepływowym) z betonu C35/45, W 10. Kręgi łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków (4≤pH≤12)
i gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2).
Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy istniejącego kanału (po wykonaniu przekopów
próbnych). Na wlotach i wylotach przęseł stosować oryginalne pierścienie uszczelniające (przejścia
przez ściany studni powinny być szczelne i elastyczne). Otwory nie mogą znajdować się w miejscach
łączeń kręgów przy pomocy uszczelki. Studnię wykonać zgodnie z PN-EN 1917. Studnię przykryć
włazem kanałowym żeliwnym bez wentylacji z betonowym wypełnieniem pokrywy (C-35/45, W10) o
średnicy Ø610mm, klasy D400, h=140mm, zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzędną góry włazu dostosować
do niwelety istniejącej nawierzchni.
W studni fabrycznie zamontować co 25÷30cm klamry złazowe kanałowe z prętów stalowych
ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, o
długości L=30cm w układzie drabinowym z minimalną odległością od ściany komory 15cm. W zwężce
studni, w odległości ok. 10cm pod włazem oraz 7cm od ściany studni, zamontować tzw. poręcz
chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy Ø30mm. Studnie posadowić na
wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości min.15cm, o średnicy min. 0,10m
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większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej właz kanałowy należy obetonować wraz z pierścieniem dystansowym (o
średnicy kręgu betonowego i wysokości kręgu zwężkowego) betonem klasy min. C16/20. W studni
należy osadzić króćce Ø400 mm, Ø800 mm i Ø1000 mm o długości ≈2 m każdy. Króćce połączyć z
istniejącymi rurociągami za pomocą złącza do rur STRAUB-FLEX 2 ze stali nierdzewnej o średnicach :
Ø400 mm, Ø800 mm i Ø1000 mm. Wykonawca przed przystąpieniem do robót i zamawianiem
materiałów powinien wykonać przekop próbny celem potwierdzenia, średnic istniejących kanałów i
ich głębokości. Dopiero na tej podstawie należy zamówić elementy prefabrykowane studni.

4. Wymiana krat mechanicznych w centralnej przepompowni.
Należy zdemontować stare kraty mechaniczne znajdujące się na centralnej przepompowni ścieków i
zamontować nowe – tego samego producenta. Zgodnie z projektem budowlanym skratki
odseparowane będą na dwóch nowoprojektowanych kratach schodkowych MEVA RSM 20-60-2,
zrzucane do wspólnej praso płuczki MEWVA SWP 25-260. Wypłukane i odwodnione skratki poprzez
orurowanie kolanowe trafią do przenośnika odwadniająco – rozdrabniającego MEVA CPS 30-400.
Wypłukane, odwodnione i rozdrobnione skratki z przenośnika odwadniająco-rozdrabniającego MEVA
CPS 30-400 trafią następnie do kontenera.
Należy zamontować:
a)Kratę schodkową RS 20-60-2
b)Zespół SWP 25-260 + CPS 30-400
c)Szafka sterownicza dla w/w urządzeń

szt.2
kpl.1
szt.1

Krata schodkowa – niezbędne cechy charakterystyczne:
 Krata ma hermetyczną obudowę wyposażoną w drzwiczki inspekcyjne oraz króciec
wentylacyjny,
 Krata nie wymaga doprowadzenia wody płuczącej,
 Krata ma możliwość obrotowego podnoszenia w celach okresowych przeglądów i
konserwacji (bez konieczności demontażu kraty z kanału),
 Posadowienie kraty w kanale nie wymaga wykonywania stopni, zagłębień czy
uskoków w dnie kanału,
 Próg wlotu kraty jest zabezpieczony ruchomą osłoną uniemożliwiającą
zatrzymywanie się w dolnej części kraty stałych zanieczyszczeń (żwir, kamienie itp.)
wleczonych po dnie kanału; zabezpiecza to kratę przed blokadą mechanizmów,
 Stały prześwit kraty jest zachowany dzięki precyzyjnej konstrukcji urządzenia i
właściwym rozmieszczeniu wymienialnych elementów dystansowych, elementy
dystansowe wykonane są z trudnościeralnego tworzywa BEMALON CM 100,
 Krata ma całkowicie rozbieralną konstrukcję, przez co wymian elementów jest bardzo
łatwa; pręty filtrujące są zatrzaskowo mocowane do poprzecznic, elementy
dystansowe są zatrzaskowo mocowane do prętów,
 Rama kraty jest wykonana z płyt giętych o grubości 5mm, a pręty filtrujące z blach o
grubości 3mm
 Krata wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Zespół płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek
charakterystyczne:

SWP + CPS –

wymagane cechy
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Zespół winien składać się z prasopłuczki SWP i przenośnika odwadniającorozdrabniającego skratki CPS. Każde urządzenie musi mieć oddzielny napęd; urządzenia
pracują naprzemiennie. W trakcie kolejnych cykli pracy prasopłuczki wypłukane i
odwodnione skratki gromadzą się w kolanie łączącym oba urządzenia. Śruba
transportowa przenośnika CPS w okresie postoju stanowi opór dla dociskanych przez
prasopłuczkę skratek, co znacznie zwiększa stopień ich wypłukania i odwodnienia. Tryb
pracy obu urządzeń jest powiązany z cyklami pracy kraty separującej skratki.
Skratki są rozdrabniane po wypłukaniu i odwodnieniu, dzięki czemu nie ma możliwości
dostania się rozdrobnionych elementów wraz z odciekiem do ścieków i dalej do osadu, a
rozdrobnione skratki dodatkowo „dosychają” w kontenerze.
Wysoki stopień wymywania materii organicznej ze skratek powoduje powrót wraz z
odciekiem z prasopłuczki związków węgla, potrzebnych w późniejszych etapach
oczyszczania ścieków, w części biologicznej.
Wymagane rezultaty płukania i odwadniania skratek :
o Zawartość suchej masy w skratkach, powyżej 45%
o Redukcja masy skratek, powyżej 70%
o Co najmniej 3-krotne zmniejszenie objętości skratek w porównaniu z rezultatami
otrzymywanymi w tradycyjnych rozwiązaniach (np. odwodnienie tylko w prasie
tłokowej lub prasopłuczce)
o Skratki pozbawione uciążliwości zapachowej dzięki eliminacji wymywalnej
materii organicznej
o Skratki wstępnie przygotowane do spalania: są rozdrobnione i mają wartość
opałową ok.10 MJ/kg- stan roboczy (ok. 20 MJ/kg stan analityczny).

C. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.1

Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych odnosi się do wymagań
technicznych dotyczących wykonania i przejęcia wszystkich Robót, które zostaną wykonane w
ramach Umowy przedsięwzięcia p.n. „MODERNIZACJA CENTRALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
(WYMIANA KRAT MECHANICZNYCH) WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI SANITARNEJ W
WOLSZTYNIE METODĄ RĘKAWA NASĄCZONEGO ŻYWICAMI EPOKSYDOWYMI”
1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. Ewentualne pominięcie w
Specyfikacji technicznej robót opisanych w dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z ich
wykonania.
1.3
Zakres Robót objętych ST
1. W ramach prowadzonej inwestycji projektuje się wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji
sanitarnej w ul. Fabrycznej, ul. Dworcowej, ul. Wschowskiej, ul. Strzeleckiej, ul. Drzymały, ul.
Parkowej w Wolsztynie i ul. Wczasowej w Karpicku metodą bezwykopową, wraz z modernizacją
centralnej przepompowni ścieków (wymiana kraty mechanicznej).
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Renowacja kanałów sanitarnych
W celu dokonania oceny stanu technicznego kanału – stwierdzenia wielkości ubytków, pęknięć
ścianek, stopnia oczyszczania kanału, przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić
skanowanie całej długości kolektora przeznaczonego do renowacji. Efektem skanowania będzie
przedstawienie kanału oraz studni w formie 3D.
Istniejące kanały sanitarne, przeznaczone do remontu, zostaną poddane renowacji w technologii
bezwykopowej. Wszelkie prace renowacyjne kanałów będą odbywać się bez wykonywania robót
ziemnych. Renowacja kanałów polegać będzie na utworzeniu na ich wewnętrznej powierzchni
wykładziny, dopasowanej do kształtu remontowanego kolektora. Utwardzona wykładzina będzie
pełnić rolę zastępczego przewodu, pokryje pęknięcia, uszczelni kanał oraz będzie zapobiegać
infiltracji wód gruntowych eksfiltracji ścieków. W przypadku niniejszej inwestycji zostanie
zastosowana wykładzina z filcu nasączona żywicami epoksydowymi.
Renowacja rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi charakteryzuje się wysoką
odpornością chemiczną, przede wszystkim przeciw substancjom żrącym i rozpuszczalnikom.
Żywice epoksydowe posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie i rozciąganie oraz
bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów. Zaleta ich jest także stosunkowo mała
ścieralność oraz bardzo mały skurcz objętościowy, który można zredukować prawie do zera.
Żywice epoksydowe należą do grup najlepszych materiałów klejowych o bardzo wysokiej
możliwości łączenia ze strukturą naprawianego kanału. Żywice epoksydowe to jedyny materiał,
który na stałe łączy się z remontowanym rurociągiem. Na dodatek materiał epoksydowy jest
materiałem ekologicznym, nie zawiera rakotwórczego styrenu tak jak żywice poliestrowe.
Żywica epoksydowa poprzez swoje przenikanie do pęknięć i nieszczelności kanału oraz silne
przyklejenie wykładziny do ścianki rury zapewnia znaczny wzrost wytrzymałości przewodu,
skutkuje trwałym uszczelnieniem pęknięć oraz zapobiega późniejszej penetracji wód gruntowych
i korzeni. W zależności od szybkości utwardzania żywicy, odcinek poddany renowacji już po kilku
godzinach może być ponownie eksploatowany.
Przed rozpoczęciem renowacji kanał należy dokładnie oczyścić perzy zastosowaniu metod
mechanicznych lub hydrodynamicznych. Czyszczenie odbywa się pod wysokim ciśnieniem przy
użyciu specjalistycznego samochodu czyszczącego. Zalegający beton oraz inne wystające
przeszkody należy usunąć przy pomocy robota frezującego. Przycięty do odpowiedniej długości
rękaw nasączony jest żywicą epoksydową w naczepie impregnacyjnej. Mieszanie składników
odbywa się z użyciem precyzyjnych mieszaczy, którymi steruje komputer. Kolejnym etapem jest
wywinięcie rękawa do kanału z wykorzystaniem słupa wody i podgrzanie do 80 oC. Po 3 godzinach
uzyskuje się odpowiednią twardość rękawa. Kolejnym etapem jest schłodzenie masy wody do
20oC oraz wycięcie rękawa w studniach. Proces renowacji kończy się na wyfrezowaniu
zalepionych przyłączy kanalizacyjnych specjalistycznym robotem. Po zakończeniu renowacji
wykonuje się badania kontrolne stanu wewnętrznej powierzchni kanału i oddaje się go do
eksploatacji.
Sprawdzenia kolektora jak i studzienek dokonać wizualnie przy pomocy skanera 3D. Wykładzina
powinna mieć jednolity wygląd na całej remontowanej powierzchni i powinna przylegać na całej
gładzi wewnętrznej kanału.

12

Technologia sprawdza się najlepiej w miejscach, gdzie konieczne jest podniesienie nośności
kanału przy jednoczesnym braku możliwości zmniejszenia średnicy.
W zależności od stanu technicznego przewodów dobrano rękawy renowacyjne dla każdego
odcinka z wykładziny CIPP z filcu nasączoną żywicą epoksydową o różnej grubości i sztywności
obwodowej SN. Powyższe parametry znajdują się w projekcie budowlanym.
Renowacja obejmować będzie: remont kanałów i studni w poniżej przedstawionych ulicach:
 Fabryczna (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Berzyńskiej),
 Dworcowa ( na odcinku od ul. Żeromskiego do przejazdu kolejowego),
 Wschowska (cała ulica),
 Strzelecka (cała ulica),
 Drzymały (na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Parkowej),
 Parkowa (cała ulica),
 Wczasowa (na odcinku od ul. Parkowej do ul. Rolnej)
Na obszarze objętym inwestycją istnieją następujące kanały przewidziane do remontu:
 w ul. Fabrycznej – kanał sanitarny betonowy o Ø1000mm i długości 21,0m oraz kanał
sanitarny betonowy o Ø800mm i długości 668,0m
 w ul. Dworcowej - kanał sanitarny betonowy o Ø800mm i długości 237,0m
 w ul. Wschowskiej - kanał sanitarny betonowy o Ø500mm i długości 262,5,0m
 w ul. Strzeleckiej - kanał sanitarny betonowy o Ø500mm i długości 93,0m oraz kanał
sanitarny betonowy o Ø600mm i długości 229,5m
 w ul. Drzymały - kanał sanitarny betonowy o Ø600mm i długości 410,0m
 w ul. Parkowa - kanał sanitarny betonowy o Ø300mm i długości 457,0m
 w ul. Wczasowa - kanał sanitarny betonowy o Ø300mm i długości 157,0m
Obejście ścieków by-pass
W czasie prowadzonych prac należy zapewnić ciągłość przepływu ścieków poprzez zastosowanie
obejść (by-pass). Pompowanie ścieków z kolektora musi odbywać się tymczasowymi szczelnymi
przewodami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Zespoły pomp należy
ustawić w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia oraz wyposażyć obudowy dźwiękochłonne.
Sposób pompowanie i termin Wykonawca robót uzgodni na roboczo z PGK Sp. z o.o. w
Wolsztynie.
Szacunkowe ilości ścieków do przepompowania:
- Karpicko ul. Parkowa , Drzymały Q≈220 m3/h
-Wolsztyn ul. Strzelecka, Kręta, Wschowska Q≈315 m3/h
- Wolsztyn ul. Fabryczna Q≈1700 m3/h
Renowacja przyłączy kanalizacyjnych
Poddanych do renowacji będzie 15 przyłączy podłączonych do kanałów poprzez trójniki.
Wszystkie przyłącza, które podłączone są do remontowanej kanalizacji na trójnik należy
uszczelnić za pomocą kształtek kapeluszowych. Kształtka kapeluszowa to nasączony żywicą rękaw
z kołnierzem. Przy pomocy robota kanałowego (średnica od DN200mm do DN800mm) kształtka
jest montowana w przykanaliku i z nim trwale łączona przy użyciu ciśnienia. Cylinder kształtki
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zostaje wprasowany w głąb przykanalika, a rondo pozostaje w zakresie kanału głównego. W
rezultacie otrzymujemy po stwardnieniu kapelusza szczelnie zainstalowane przyłącze. Również
przyłącza nieprostopadłe mogą być uszczelniane przy pomocy tej techniki. Naprawa ta nosi
nazwę kapelusza, ponieważ materiał filcowy naprawczy wykonany jest w kształcie kapelusza.
Uszczelnienia z zastosowaniem kształtki kapeluszowej dokonuje po dokładnym przygotowaniu –
wyfrezowaniu ostrych fragmentów wydłutowanych przewodów oraz zlicowaniu wystającego
przyłącza ze ścianą kanału.
Uszczelnienie przyłączy podłączonych do kanału na trójnik należy wykonać z uwzględnieniem
wytycznych zamieszczonych w projekcie budowlanym.
Typ kształtki należy określić na etapie prowadzenia prac wykonawczych, po uprzednim
zweryfikowaniu sposobu włączenia przyłączy do kanału na podstawie inspekcji kanałów. Jeżeli w
trakcie wykonywania prac Wykonawca stwierdzi, że stan techniczny przykanlika lub sposób jego
włączenia uniemożliwia wykonanie uszczelnienia kształtką kapeluszową, to na etapie realizacji
praw Wykonawca zaproponuje wykonanie naprawy przyłącza w innej technologii bezwykopowej.
Przykładowo można zastosować renowację w technologii brawoliner. Technologia ta polega na
wprowadzeniu do wcześniej oczyszczonego przewodu elastycznego i bezszwowego rękawa,
nasączonego żywicą epoksydową. Żywicę, którą nasączony jest rękaw, można utwardzać na
zimno oraz na gorąco. Rękaw wprowadzany jest do przewodu metodą inwersji z użyciem
ciśnienia powietrza lub wody. Technologia ta sprawdza się w trudno dostępnych miejscach.
Do obowiązku Wykonawcy na etapie renowacji kanalizacji należy:
 Wykonanie pomiarów potwierdzających
 pomiar potwierdzający długości przęseł to bardzo istotna operacja, która ma za zadanie
potwierdzić długości między studniami odczytane z mapy. Pomiary najłatwiej wykonać
kółkiem mierniczym lub dalmierzem. Dokładność zakłada się do 10cm.
 pomiar potwierdzający średnice kanału
 Podział na instalację: operacja ta polega na podzieleniu inwestycji na etapy i podjęciu decyzji
co do wyboru studni startowych i końcowych umożliwiających umieszczenie rękawa w kanale
 Zamówieniu materiałów
 Czyszczenie kanału (czyszczenie hydrodynamiczne)
 Przygotowanie kanału (usunięcie niepożądanych elementów tj. korzeni, tłuszczu, nacieków,
narostów itp.)
 Namierzenie wszystkich odgałęzień (odnotowanie ich odległości od studni)
 Inspekcja CCTV (3D) przed umieszczeniem rękawa w kanale (ocena stanu kanału)
 Wciągnięcie rękawa
 Proces utwardzenia rękawa
 Otwarcie przykanalików, wycięcie nadmiaru rękawa ze studni początkowej i końcowej i
wycięcie rękawa w studniach pośrednich
 Inspekcja CCTV (3D) powykonawcza
 Wykonanie próby ciśnienia
 Wykonanie badania rękawów
 Po wykonaniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
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Po wykonaniu prac renowacyjnych należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę szczelności
dla kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.

Renowacja studni kanalizacyjnych
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego należy również wykonać renowację studni
kanalizacyjnych (55 szt.), polegającą na zastosowaniu włókna filcowego lub szklanego ECR oraz
wymianie włazów. Studnia oznaczona w projekcie nr 17, zlokalizowana na ul. Wschowskiej, jest
już po renowacji, zatem jej remont należy wykluczyć.
W studniach kanalizacyjnych poddawanych renowacji w pierwszej kolejności należy dokonać
wycięcia stopni włazowych. Następnie studnie należy dokładnie oczyścić przy zastosowaniu
metody hydrodynamicznej. Po oczyszczeniu w studni umieszcza się okładzinę nasączoną żywicą
poliestrową lub epoksydową. Okładzina musi być dobrana idealnie do kształtu studni,
jednoczęściowa, sięgająca od górnej krawędzi spocznika (półki w studni) do górnej krawędzi
włazu (w ulicy). Grubość materiału okładziny nie może być mniejsza niż 7mm. Utwardzenie
następuje przy zastosowaniu promieni UV lub pary, w zależności od zastosowanej żywicy. Dolna
część spoczników ma być wykonana z takiego samego materiału jak ściana studni, połączona ze
sobą szczelnie. Po utwardzeniu należy wykonać odwierty przyłączy w studni oraz uszczelnić
miejsca łączenia z nową wykładziną. Zamawiający nie wymaga montażu nowych stopni
włazowych. Wykonawca jednak ma przewidzieć w ofercie dostawę 3 drabin aluminiowych
składanych o długości min. 3mb oraz 2 drabin sznurowych o długości 5mb. dla wyposażenia
samochodów serwisowych Zamawiającego.
Wymiana krat
Należy zdemontować stare kraty mechaniczne znajdujące się na centralnej przepompowni
ścieków i zamontować nowe – tego samego producenta.
Zgodnie z projektem budowlanym skratki odseparowane będą na dwóch nowoprojektowanych
kratach schodkowych RSM 20-60-2, zrzucane do wspólnej praso płuczki SWP 25-260. Wypłukane
i odwodnione skratki poprzez orurowanie kolanowe trafią do przenośnika odwadniająco –
rozdrabniającego CPS 30-400. Wypłukane, odwodnione i rozdrobnione skratki z przenośnika
odwadniająco-rozdrabniającego MEVA CPS 30-400 trafią następnie do kontenera.
Wytyczne sterowania krat:
Zasilenia zespołu urządzeń przewidziano z wewnętrznej instalacji zalicznikowej. Dla zespołu
urządzeń przewidziano jedną szafę sterowniczą w wydzielonym pomieszczeniu, a przy
urządzeniach tylko grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa. Szafa sterownicza – elewacja ze stali
nierdzewnej, na elewacji wyłącznik główny, grzybek bezpieczeństwa, przełączniki wyboru
sterowania, lampki kontrolne, sterownik Siemens. Sygnalizacja zdalna – praca, awaria urządzeń
za pomocą „suchych styków” poprzez przekaźniki (binarne). Pomiędzy urządzeniami a szafą
sterowniczą zostaną rozprowadzone nowe kable przemysłowe tam gdzie zajdzie konieczność
zostaną zamontowane nowe koryta kablowe ze stali nierdzewnej. Wyposażenie elektryczne
urządzeń w wersji EX tj. silniki, elektrozawory, czujniki położenia kraty, puszki połączeniowe.
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Montaż zasuwy na kanale Dn1000mm
Należy zamontować zasuwę nożową z napędem elektrycznym z wrzecionem wznoszącym na
istniejącym kanale – przęśle łączącym przepompownię ścieków z pierwszą studnią.
Projektuje się zasuwę nożową typu MF/MG o średnicy DN1000mm sterowaną napędem
elektrycznym z wrzecionem wznoszącym.
Zasuwa musi spełniać następujące wymagania:
 zabudowa międzykołnierzowa,
 zwierciadło ze stali nierdzewnej nie gorszej niż OH18N9 (AISI 304, 1.4301),
 korpus: żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy (grubość:
minimum 175µm),
 uszczelnienie poprzeczne zasuwy- profilowo-wargowe wykonane z elastomeru.
Docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się
wewnątrz uszczelki elastomerowej.
Zasuwę należy wyposażyć w napęd elektryczny auma on/off NORM SA 16.2-45; 3,0kW;
3x400V/50Hz; IP 68 czas zamknięcia 149s, dwa drogowe i dwa momentowe wyłączniki krańcowe,
awaryjne kółko ręczne, grzałka antykondensacyjna.
Należy zapewnić obsługę gwarancyjną urządzenia bezpośrednio przez autoryzowany serwis
producenta w Polsce oraz zapewnić szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi,
parametryzacji urządzenia bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.
Zasilanie elektryczne napędu do zasuwy wykonać z instalacji wewnętrznej zalicznikowej kablem
YKA 4x4mm2.
Zasuwę projektuje się zamontować w studni kanalizacyjnej Ø2000mm. Celem wykonania studni
należy „wyciąć” istniejący kanał Ø2000mm na długości ≈4m. Dennice studni osadzić w dnie
wykopu wraz z króćcami jedno kołnierzowymi z rur GPR (kołnierz stalowy z owierceniem do
zasuwy nożowej DN1000mm). Króćce połączyć z istniejącymi rurociągami za pomocą złącza do
rur STRAUB-FLEX 2 LS DN1000mm ze stali nierdzewnej. Studnię zaprojektowano z
prefabrykowanych elementów betonowych z betonu C-35/45, W10. Kręgi łączone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne działanie ścieków (4≤pH≤12) i gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i
CO2). Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy istniejącego kanału. Na wlotach i
wylotach przęseł stosować oryginalne pierścienie uszczelniające (przejścia przez ściany studni
powinny być szczelne i elastyczne). Otwory nie mogą znajdować się w miejscach łączeń kręgów
przy pomocy uszczelki. Studnię wykonać zgodnie z PN-EN 1917. Studnię przykryć włazem
kanałowym żeliwnym z wentylacją z betonowym wypełnieniem pokrywy (C-35/45, W10) o
średnicy Ø610mm, klasy D400, h=140mm, zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzędną góry włazu
dostosować do niwelety istniejącej nawierzchni.
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W studni fabrycznie zamontować co 25÷30cm klamry złazowe kanałowe z prętów stalowych
ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej,
o długości L=30cm w układzie drabinowym z minimalną odległością od ściany komory 15cm. W
zwężce studni, w odległości ok. 10cm pod włazem oraz 7cm od ściany studni, zamontować tzw.
poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy Ø30mm. Studnie posadowić na
wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości min.15cm, o średnicy min. 0,10m
większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej właz kanałowy należy obetonować wraz z pierścieniem
dystansowym (o średnicy kręgu betonowego i wysokości kręgu zwężkowego) betonem klasy min.
C16/20.Na dnie studni wylać płytę żelbetową C16/20 grubości 20cm, zbrojną krzyżowo górą i
dołem prętami Ø 8mm w rozstawie co 15cm. Wykonawca przed przystąpieniem do robót i
zamawianiem materiałów powinien wykonać przekop próbny celem potwierdzenia, że istniejący
kanał na odcinku od przepompowni ścieków do studni S2 posiada średnicę Ø1000 mm oraz
określenia rodzaju materiału kanału. W przypadku rozbieżności średnicy kanału należy
powiadomić o tym fakcie Inwestora i skontaktować się z projektantem.
Przebudowa studni S2
Należy przebudować istniejącą studnię S2, którą należy zdemontować zapewniając przy tym
ciągłość przepływu poprzez by-pass. W jej miejscu należy pobudować nową studnię. Studnię
zaprojektowano z prefabrykowanych elementów betonowych (łącznie z dnem i korytem
przepływowym) z betonu C-35/45, W 10. Kręgi łączone na uszczelki gumowe odporne na
agresywne działanie ścieków (4≤pH≤12) i gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). Kręgi betonowe
oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami
szczelnymi dostosowanymi do średnicy istniejącego kanału (po wykonaniu przekopów próbnych).
Na wlotach i wylotach przęseł stosować oryginalne pierścienie uszczelniające (przejścia przez
ściany studni powinny być szczelne i elastyczne). Otwory nie mogą znajdować się w miejscach
łączeń kręgów przy pomocy uszczelki. Studnię wykonać zgodnie z PN-EN 1917. Studnię przykryć
włazem kanałowym żeliwnym bez wentylacji z betonowym wypełnieniem pokrywy (C-35/45,
W10) o średnicy Ø610mm, klasy D400, h=140mm, zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzędną góry włazu
dostosować do niwelety istniejącej nawierzchni. W studni fabrycznie zamontować co 25÷30cm
klamry złazowe kanałowe z prętów stalowych ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych
Ø30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, o długości L=30cm w układzie drabinowym z
minimalną odległością od ściany komory 15cm. W zwężce studni, w odległości ok. 10cm pod
włazem oraz 7cm od ściany studni, zamontować tzw. poręcz chwytną z pręta stalowego
ocynkowanego o średnicy Ø30mm. Studnie posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z
betonu C12/15 o grubości min.15cm, o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna
dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej właz
kanałowy należy obetonować wraz z pierścieniem dystansowym (o średnicy kręgu betonowego i
wysokości kręgu zwężkowego) betonem klasy min. C16/20.W studni należy osadzić króćce Ø400
mm, Ø800 mm i Ø1000 mm o długości ≈2 m każdy. Króćce połączyć z istniejącymi rurociągami za
pomocą złącza do rur STRAUB-FLEX 2 ze stali nierdzewnej o średnicach : Ø400 mm, Ø800 mm i
Ø1000 mm.
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Wykonawca przed przystąpieniem do robót i zamawianiem materiałów powinien wykonać
przekop próbny celem potwierdzenia, średnic istniejących kanałów i ich głębokości. Dopiero na
tej podstawie należy zamówić elementy prefabrykowane studni.

1.4 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych i wskazaniami nadzoru inwestorskiego.
Roboty wykonywane będą na obiekcie funkcjonującej centralnej przepompowni ścieków oraz na sieci
kanalizacyjnej w mieście Wolsztyn. Na wykonanie wszystkich prac polegających na połączeniu
nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego. W tym celu Wykonawca winien występować ze stosownym wnioskiem na piśmie do
Zamawiającego, z kopią do Inżyniera. Wnioski te powinny być przedłożone na co najmniej pięć dni
roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po
uzgodnieniu terminu ich realizacji oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
1.5 Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Kontraktu . Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające oraz opiniujące dołączonych do
Projektu Budowlanego jak również przez właścicieli terenów, na którym prowadzone będą roboty
budowlane. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych
uzgodnień na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, salę
konferencyjną (narad), pomieszczenia sanitarne, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące,
potrzebne dla wykonania zamówienia.
Wykonawca winien zabezpieczyć obsługę obiegu dokumentów w wersji elektronicznej a także
zapewnić sprzęt do przetwarzania materiałów papierowych do cyfrowej archiwizacji danych w
formacie CD/ DVD oraz powielania mało- i wielkoformatowego.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Zaplecza i Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
1.6 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r) stanowi załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została
opublikowana w formie elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego.
b) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości
wykonanych Robót oraz przedłożyć ją Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe
w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez
Inspektora/Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego
geodetę.
c) Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację rozruchową i
porozruchową. Powinna to być dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia rozruchu
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oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:
 sprawozdanie z rozruchu krat, część mechaniczna centralnej przepompowni ścieków
 instrukcja obsługi i eksploatacji krat
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, DTR
Dokumentacja rozruchowa musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system przesyłu danych, jak również synchronizację z istniejącym i nowo wybudowanym układem
technologicznym. Dokumentacja rozruchowa powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego przed
rozpoczęciem rozruchu.
Przedmiary robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowią podstawy
obliczenie ceny oferty. Przedmiary robót załączono, jako dokumenty pomocnicze dla Wykonawcy.

1.7. Zgodność Robót ze specyfikacjami technicznymi i Dokumentacją Projektową. Specyfikacje
techniczne, Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r) oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni
zgodne z ST lub Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.8. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) w okresie
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, w szczególności
Wykonawca:
 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.
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w Wynagrodzenie.
1.9 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o
przewidywanym terminie ukończenia Robót.
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1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i
stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego.
1.11 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.13 Ochrona własności
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest
umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić
Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że
obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający dla
potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dodatkowy
teren.
1.14 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. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
1.15 Rozruch wykonanych obiektów
Wykonawca przeprowadzi rozruch krat mechanicznych. Rozruch musi uwzględniać synchronizacje z
istniejącym układem technologicznym. W ramach prac rozruchowych wykonawca powinien
uwzględnić koszty udziału Projektanta w składzie grupy rozruchowej.
1.16 Szkolenie pracowników Zamawiającego
Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników
Zamawiającego i użytkownika oczyszczalni. Szkolenie będzie obejmowało prezentację oraz instruktaż
w zakresie eksploatacji i kraty mechanicznej. Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie
szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji
urządzeń. W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i
bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. Wykonawca przygotuje i
przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju obiektu, łącznie z drukowanymi materiałami
szkoleniowymi.
1.17 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, rozruchu, 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 Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać
wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”.
1.18 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881). Muszą przed wbudowaniem uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz Użytkownika. Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy
producentów, które mogą się pojawić w STWiOR powinny być rozumiane jako definicje standardów,
a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogą być użyte
materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż
przewiduje Projekt lub założenia Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych
rozwiązań ponosi Wykonawca.
1.19 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, harmonogramem Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
1.20 Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i
dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie odbiory będą
potwierdzone w sposób pisemny przez Komisją Odbiorową składającą się przynajmniej z:
 przedstawiciela Zamawiającego
 przedstawiciela Inspektora
 kierownika budowy jako przedstawiciela Wykonawcy
Skład osobowy Komisji będzie ustalany w zależności od rodzaju odbieranych robót. Protokół z
każdego odbioru powstanie najpóźniej w dniu następnym. W przypadku braku protokołu do dnia
następnego, następującego po dniu odbioru uznaje się odbiór za niebyły. W zależności od ustaleń i
zapisów w Umowie, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:
 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru,
 odbiór częściowy polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót
podlegających odbiorowi określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
 odbiór końcowy
 odbiór ostateczny
 odbiory gwarancyjne
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