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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów 

wg dokumentacji technicznej.  

 

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotowego zadania budowlanego, objętych dokumentacją techniczną. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty występujące przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków obejmują m.in.: 

a) ustalenie lokalizacji poszczególnych urządzeń na działce,  

b) wykonanie wykopów pod zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków, studnie 

chłonną, drenaż, tunel rozsączający, przepompownię ścieków, przyłącze, 

rurociąg,  

c) posadowienie wszystkich elementów pojedynczego systemu, 

d) wykonanie podsypek, obsypek i warstw filtracyjnych. 

e) zasypanie wykopów zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków, studni 

chłonnej, przepompowni, przyłącza itd.,  

f) ułożenie geowłókniny,  

g)  formowanie i zagęszczanie nasypów, 

h) wykonanie zasilania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni               

w energię elektryczną, 

i) plantowanie  terenu i przywrócenie do pierwotnego stanu,  

j) rozruch wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy listę mieszkańców, u których mają być 

zamontowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonawca jest odpowiedzialny, za 

jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń, oczyszczalni niż wskazane z 
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nazwy w dokumentacji projektowej, przy czym ich parametry nie mogą być niższe niż 

określone w przepisach prawnych, normach zharmonizowanych oraz podane w SIWZ oraz 

STWiOR. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia (Certyfikat CE, a w 

przypadku braku normy zharmonizowanej Europejską Aprobatę Techniczną) wydane przez 

uprawnione jednostki.  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

kartami katalogowymi proponowanych urządzeń lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu urządzenia budowlanego, materiały takie będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące 

podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i 

estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które 

odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. 

Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od 

wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której 

zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne należy uzgadniać z 

Inwestorem i Głównym Projektantem.  

 

2. Materiały 

2.1. Rurociągi i armatura 

Kanał grawitacyjny ścieków surowych - przyłącze/oczyszczonych należy wykonać z 

rur PVC. Należy zastosować rury PVC o średnicy Dn = 160 dla ścieków surowych oraz Dn = 

110 mm dla ścieków oczyszczonych, łączone uszczelką gumową, spadek zgodny 2,5% do 

3,5% . 
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Rurociąg tłoczny ścieków surowych wykonać z rur PE 50/3,0 PN10, SDR 17, PE100. 

Rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych wykonać z rur PE 40/2,4 PN10, SDR 17, PE100. 

W terenie przeznaczonym do ruchu samochodowego zabezpieczyć rurociągi rurami 

ochronnymi stalowymi – dla rur PVC 110 będzie to rura stalowa średnicy 150mm, dla rur 

PVC 160 – rura stalowa średnicy 200mm, dla rur PE50/3 i PE40/2,4– rura stalowa o średnicy 

100 mm. Grubość ścianki rur stalowych wynosi 2mm. 

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 

powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. 

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

Rury na uszczelki należy łączyć przy pomocy odpowiednich mydeł lub past silikonowych 

niepowodujących erozji uszczelek. 

Przejścia pod drogami asfaltowymi należy wykonać metodą bezwykopową, 

przeciskiem bez naruszenia konstrukcji jezdni.  

Przejścia pod drogami nieutwardzonymi wykonywane będą w wykopie, rurociągi 

układane będą w rurach ochronnych stalowych. 

 

2.2. Studzienki rewizyjne i kaskadowe 

Studzienki rewizyjne –studzienki niewłazowe przeznaczone do kontroli i eksploatacji 

kanałów z poziomu terenu. 

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z PP fi 315mm lub 425 mm z włazem żeliwnym  

A15, a w niektórych przypadkach (teren przejezdny) B125 (12,5T). 

 

2.3. Przepompownia ścieków surowych  

Przepompownia jest pożądana wyłącznie w miejscach gdzie nie można zgodnie z 

normą PN EN 752:2008 wykonać przyłącza i kolektora odprowadzającego w sposób 

grawitacyjny.  

Przepompownia składa się ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne połączenie 

rury karbowanej z PVC-U  600mm z dnem z PP. Wewnątrz zbiornika zamontowana jest 

instalacja tłoczna z armaturą odcinającą i zwrotną oraz pompa zatapialna. Rurociąg tłoczny 

zaprojektowano z rur PE 50/3,0 PN10, SDR 17, HDPE100. Przepompownia wyposażona jest 

w wyłączniki pływakowe, sterujące pracą pompy oraz szafkę zasilająco-sterującą. Do 

przepompowni dołączone są elementy do wykonania instalacji wentylacyjnej w postaci 

kominka wywiewnego 50 mm oraz do wykonania wyjścia kabli elektrycznych ze zbiornika. 

Przepompownia wyposażona jest w pompę, o mocy P = 0,9kW, która jest pompą zatapialną 

z rozdrabniaczem. Maksymalna wydajność pompy wynosi do 15m3/h, a maksymalna 

wysokość podnoszenia 20m. 
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2.4. Studzienka rozprężna 

Studzienki rozprężne są elementem składowym sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-

ciśnieniowej i ewentualnie ciśnieniowej. Studzienki rozprężne są lokalizowane na wylocie 

przewodów tłocznych do studzienek rewizyjnych, bądź do przepompowni. Projektowana 

studzienka z PE o śr. 315mm posiada króciec do podłączenia przewodu tłocznego, 

zakończony w komorze kolanem z wylotem w kierunku dna. Komora przedzielona jest 

przegrodą z płyty PE, zapewniającą skierowanie ścieków i ochronę komory przed 

rozbryzgiem oraz wyhamowanie prędkości napływających ścieków.  

 

2.5. Reaktor biologicznej oczyszczalni ścieków. 

 biologiczna oczyszczalnia ścieków do 50 OLM (Obliczeniowej Liczby Mieszkańców) 

wg normy zharmonizowanej PN EN 12566-3:2005+A 1:2009. Zamawiający żąda 

potwierdzenia udokumentowania jakości urządzenia w postaci certyfikatu uzyskanego 

przez producenta w jednostce notyfikowanej wykonującej badania nakazane w 

odpowiedniej normie. Na tej podstawie producent wystawia Deklarację Zgodności 

oferowanego produktu z normą potwierdzoną tymi badaniami. Wykaz dotyczący 

wyłącznie jednostek notyfikowanych dot. certyfikacji normy PN EN 12566-

3:2005+A 1:2009 jest umieszczony na stronie Komisji Europejskiej 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327 

 producent urządzeń musi spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego 

ISO14001:2004, oraz zarządzania jakością ISO9001:2008; 

 przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać co najmniej 10-letni okres 

gwarancji. 

 

TECHNOLOGIA: 

W przypadku budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków należy 

zastosować oczyszczalnię pracującą w oparciu o nowoczesną technologię niskoobciążonego 

osadu czynnego, którego stabilizacja następuje w warunkach typowo tlenowych oraz 

zanurzone złoże biologiczne.  

Urządzenia muszą mieć następujące przepustowości dobowej nie mniejszej niż:  

 Typ 1: 0,80m3/d, 

 Typ 2: 1,44m3/d, 

 Typ 3: 2,52m3/d, 

Reaktor oczyszczalni biologicznej winien wyczerpywać literalnie zapisy normy PN 

EN 12566-3:2005+A-1:2009 a w szczególności warunki określone w załącznikach. 

Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie wspomnianej Deklaracji zgodności (wraz z 

kopiami certyfikatu/świadectwa/atestu głównego) oraz właściwej kopii wyników badań 

zgodnych z normą odnoszących się do niżej wymienionych w normie badań:  

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327
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 wodoszczelność; 

 wytrzymałość konstrukcyjna; 

 skuteczność oczyszczania; Uwaga w badaniach zgodnie z rozporzadzeniem 

trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych 

oraz wartość procentową) 

 trwałość. 

Zaleca się, aby bioreaktor oczyszczalni ścieków wykonany z żywicy poliestrowej 

wzmocnionej włóknem szklanym lub równoważny z żywic, musi być kompletnym 

reaktorem realizującym tlenowe procesy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych 

pochodzących z gospodarstw domowych. Wszystkie procesy biologicznego 

oczyszczania muszą zachodzić w jednym zbiorniku. Nie dopuszcza się, aby wszystkie 

procesy oczyszczania zachodziły w więcej niż jednym zbiorniku. Urządzenie ma być 

całkowicie bezobsługowe dla użytkowników. Nie dopuszcza się stosowania automatyki, 

urządzeń sterujących tj. sterowniki cyklu pracy napowietrzania, zegary sterujące, pompy 

mamutowe itp. Oczyszczalnia nie może również posiadać ręcznej regulacji przepływu 

ścieków między komorami. Przepływ ścieków w poszczególnych komorach powinien 

zachodzić samoczynnie. Cały bioreaktor musi być wyposażony w dwie komory, gdzie I 

komora napowietrzana z osadem czynnym jest bez dna, umieszczona mimośrodowo i 

będzie wyposażona w nieruchome złoże biologiczne z tworzywa sztucznego PP 

(polipropylen). II komora jest osadnikiem wtórnym, którego wielkość pozwoli na 

zmaksymalizowanie procesu klarowania się oczyszczonego ścieku. Ponadto osadnik wtórny 

musi być wyposażony w filtr uniemożliwiający wydostanie się poza oczyszczalnię osadu 

nadmiernego. Zaleca się zastosowanie przelewu pilastego. Urządzenie musi posiadać 

kształt stożka ku dołowi, który zwiększy sztywność całej konstrukcji i równomiernie rozłoży 

siły nacisku oczyszczalni w gruncie.  

Ze względu na występowanie niskich rzędnych wylotów ścieków z gospodarstw, 

wymaga się aby wytrzymałość korpusu oczyszczalni, umożliwiała posadowienie 

bioreaktora poniżej 1,8m p.p.t. rzędnej wlotu do oczyszczalni, bez konieczności 

zastosowania przepompowni ścieków surowych. 

Z powodu możliwości występowania lokalnych podtopień, a także z powodu braku w 

niektórych lokalizacjach możliwości dojazdu wozu asenizacyjnego, oraz z powodu 

występujących ograniczeń oczyszczalni miejskich do przyjmowania osadu 

nadmiernego, wymaga się, aby oczyszczalnie miały możliwość rozwiązania 

technologicznego, w którym osad nadmierny, jest usuwany do zawieszonego w 

górnej części oczyszczalni worka osuszającego, bez konieczności dojazdu wozu 

asenizacyjnego. Opcja ta musi być potwierdzona w certyfikacie z badań w 

notyfikowanym laboratorium. 
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Proponowane części składowe reaktora: 

- zbiornik poliestrowy (lub podobny z poliestru) kompaktowy; 

- komora czynna ( wyposażona w zanurzone złoże biologiczne); 

- złoże biologiczne zgodne z danymi w tabeli; 

- osadnik wtórny ( wyposażony w przelew pilasty); 

- przyłącze wlotu ścieku surowego DN 160 mm,  

- przyłącze wylotu ścieku oczyszczonego DN 110 mm; 

- dyfuzor napowietrzający o średnicy zewnętrznej DN 20 mm; 

- pompka membranowa o mocy od 60 lub mniejszej do 120 W, pracująca w trybie ciągłym, 

montowana w budynku lub skrzynce elektrycznej przy oczyszczalni zabezpieczona przed 

osobami trzecimi; 

 

Tabela przedstawiająca maksymalne wymiary urządzeń, które należy dobrać: 

Typ 
Wydajność 

[m3/d] 

Ładunek 
zanieczyszczeń 
organicznych 
[kg BZT5/d] 

Wymiary 
[mm] 

Moc 
dmucha

w 
[W] 

Objętość 
złoża 

biolog. 
[m3] 

Średnica 
[Ø] 

Wysokość 
[H] 

Typ 1 0,8 0,26 1710 1650 60 0,085 

Typ 2 1,44 0,48 2150 2250 80 0,085 

Typ 3 2,52 0,83 2450 2950 100 0,176 

 

*Montaż poszczególnych urządzeń powinien być zgodny z DTR producenta.  

 

2.6. System rozsączania ścieków oczyszczonych. 

System rozsączający ścieki oczyszczone (drenaż tradycyjny, studnie rozsączające, 

pakiety magazynująco – rozsączające, skrzynki rozsączające, tunele rozsączające, złoża 

różnego typu) musi być dobrany w zależności od ilości osób przewidywanych do obsługi oraz 

wielkości terenu przeznaczonego przez właściciela działki na rozsączanie. Wobec braku 

polskiej normy zharmonizowanej (dalej jest brak drugiej części normy EN 12566) na 

podstawie rozporządzenia UE1 należy przyjąć normę niemiecką DIN 4261 nakazującą 

przyjęcie następujących zależności rodzaju gleby i długości drenażu.  

- 10 m / M w żwirach; - 15 m / M w pospółkach; - 20 m / M w piaskach. Zasadniczo dla 

drenażu klasycznego należy przewidzieć 12 mb / 1 osobę korzystającą z systemu. 

W przypadku zastosowania studni chłonnej, można wykonać z kręgów betonowych 

1000mm, 1200mm lub 2000mm z płytą żelbetową posiadającą właz 600mm typu B12,5. 

Wypełnienie studni chłonnej stanowi żwir 16/32mm oddzielony od gruntu rodzimego 

                                                 
1
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 

procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych 
legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE 
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geowłókniną. Zasyp wokół studni wykonany winien być z gruntu rodzimego oddzielając 

warstwę filtacyjną folią PE HD chroniącą warstwę filtracyjną przed wodami opadowymi. 

W ścianie studni wykonać należy otwór, osadzając w nim rurę PVC-U 110 kl. S 

doprowadzającą ścieki oczyszczone do studni chłonnej. Rurociąg zabezpieczony kratą z 

prętów przed gryzoniami. Studnię wyposażono w kominek wentylacyjny 100mm wyniesiony 

0,5m ponad pokrywę żelbetową.  

Studnia chłonna wyniesiona ponad teren wykonana może być z kręgów betonowych 

1000mm, 1200mmlub 2000mm z płytą żelbetową posiadającą właz 600mm. Wypełnienie 

studni chłonnej stanowi żwir 16/32mm oddzielony od gruntu rodzimego geowłókniną. Nasyp 

wokół studni wykonany winien być z gruntu rodzimego z wykopu oddzielonego od warstwy 

filtracyjnej folią PE HD chroniącą warstwę filtracyjną przed wodami opadowymi. W ścianie 

studni 0,1m ponad terenem wykonane odprowadzenie w teren zielony nadmiaru ścieków 

oczyszczonych rurociągiem z PVC-U 110 kl. S przez umocnioną skarpę nasypu. Rurociąg 

zabezpieczony kratą z prętów przed gryzoniami. Studnia wyposażona w kominek 

wentylacyjny 100mm wyniesiony 0,5m ponad pokrywę żelbetową. Skarpy studni chłonnej 

wyniesionej zabezpieczone przed rozmyciem i przez obsianie trawą. 

Uwaga! W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych należy wynieść 

studnię na wysokość zapewniającą odległość od dna przewodu doprowadzającego ścieki do 

studni chłonnej do zwierciadła lustra wody min. 1.5 m. 

Stosowanie równoważnych rozwiązań musi poprzedzone być stosownymi 

przeliczeniami hydraulicznymi w zależności od ilości korzystających osób + 50 % oraz w 

zależności od przeznaczonego pod system miejsca rozsączania. 

Dla Zamawiającego istotny jest koszt wykonania tego elementu łacznie z wszelkimi 

kosztami przemieszczania mas ziemnych, wywozu nadmiaru, zakupu i dowozu obsypki oraz 

oczywiście kosztów samego systemu rozsączania 

 

2.7. Przepompownia ścieków oczyszczonych 

Pompownia składa się ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne połączenie rury 

karbowanej z PVC-u o średnicy 425/477 mm z dnem z PP. Wewnątrz zbiornika 

zamontowana jest instalacja tłoczna z rur PE 40/2,4 PN10, SDR17, HDPE100 z armaturą 

odcinającą i zwrotną oraz pompa zatapialna. Pompownia wyposażona jest w wyłączniki 

pływakowe sterujące pracą pompy oraz szafkę zasilająco-sterującą. Do pompowni 

dołączone są elementy do wykonania instalacji wentylacyjnej w postaci kominka 

wywiewnego fi 50mm oraz do wykonania wyjścia kabli elektrycznych ze zbiornika. 

Pompownia wyposażona jest w pompę, o mocy P = 0,55kW, która jest pompą zatapialną 

zblokowaną z silnikiem oraz pionowym króćcem tłocznym i stopą. Wyposażona jest w 

wirnik Vortex. Maksymalna wielkość zanieczyszczeń nie może przekroczyć 35mm. 

Wydajność pompy wynosi do 20m3/h, a wysokość podnoszenia do 8m. 
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Wyposażenie pompowni obejmuje: 

- zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej z dnem,  

- przykrycie zbiornika żeliwne A15 do rury karbowanej (1,5T), 

- pompa zatapialna z wirnikiem Vortex, P=0,55kW, 

- wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 40/2,4 PN10, SDR17, PE100, 

- zawór zwrotny fi 32 mm, 

- zasuwa odcinająca fi 32 mm, 

- śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej części wewnętrznej instalacji tłocznej, 

- podłączenie zewnętrznej sieci rurociągu ciśnieniowego z uszczelką „in situ” 40/50mm, 

- podłączenie dopływu grawitacyjnego ścieków – wkładka „ in situ”, 

- wyłączniki pływakowe, 

- zawieszenie pompy, 

- instalacja wentylacji grawitacyjnej fi 50 mm z uszczelką „in situ” 50/60mm. 

 

2.8. Wentylacja  

Dla zapewnienia prawidłowego działania przydomowych oczyszczalni ścieków należy 

zastosować wentylację niską na dopływie ścieków z budynku do oczyszczalni ścieków oraz 

na studni chłonnej.  

Wentylację niską (przed oczyszczalnią ścieków) należy wykonać z rury PCV-U o średnicy 

Ф110 mm włączającej się w rurociąg doprowadzający ścieki do oczyszczalni. Wentylacja 

niska powinna być zakończona kominkiem wentylacyjnym o średnicy Ф 110 mm 

wyprowadzonym minimum 100 cm ponad poziom terenu. 

W przypadku stosowania drenażu klasycznego odpowietrzanie należy zastosować na 

końcach nitek drenarskich. 

 

2.9. Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio 

ziarnisty spełniający wymogi normy. 

Piasek do zapraw budowlanych. Grubość podsypki: 15 cm. 

 

 

2.10. Materiały na obsypkę rurociągu 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Należy wykonać ją materiałem identycznym, co 

podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg odnośnych normatywów. Zasypkę należy 

wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana 

gruntem rodzimym. Na projektowanych odcinkach o przykryciu poniżej 1,4m należy 
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zastosować ocieplenie rur warstwą 20-30 cm żużlu i zabezpieczyć (żużel przykryć od góry) 

na szerokości wykopu papą izolacyjną. 

 

2.11. Beton 

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych tzn. występowania kurzawki zbiornik 

oczyszczalni należy stabilizować chudym betonem – ok. 30 cm warstwa wokół zbiornika.  

 

3. Urządzenia 

W projektach przewidziano zastosowanie trzech wielkości dobowej przepustowości 

oczyszczalni.  

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń, oczyszczalni niż wskazane z nazwy w 

dokumentacji projektowej, przy czym ich parametry nie mogą być niższe niż podane w 

STWiOR (punkt 2.5 STWIOR). Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w 

projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w 

zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane.  

Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i Głównym 

Projektantem. 

 

4. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja 

techniczną to: 

- koparki, 

- żurawie budowlane, 

- spycharki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

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

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513028&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513028&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513028&page=1
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5. Transport i składowanie 

5.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody 

skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej 

należy stosować przyczepy cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami 

pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, 

stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych 

stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania 

rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami 

ochronnymi lub wkładkami. 

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

 

5.2. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 

dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 

zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 

zawilgoceniem. 

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

 

5.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 

przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, 

narażenia na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 

 

5.4. Transport urządzeń technologicznych 

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. 

Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o 

odpowiedniej nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. Prace załadowcze i 

transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne 

jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak 

również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj 

producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. Pozostałe urządzenia 

technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 

gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie 

przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, 
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przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy 

o transporcie drogowym oraz bhp. 

 

5.5. Składowanie 

Rury PVC i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki 

w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach nie zapakowane 

w paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. 

Rury PVC i PE powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej 

dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny 

być układane na przemian końcówkami - kielichami. Zarówno pierścienie uszczelniające, jak 

i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach 

w ciemnym i chodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości 

wytrzymałościowe). 

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny być 

rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy używać pasów 

nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. Palety na placu budowy 

układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety 

układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi 

paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwag, by bosy koniec 

rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). 

Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. Studzienki 

należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Kruszywa i żwir należy 

składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem. 

Składowanie tuneli może odbywać się na równych powierzchniach, bez ostrych elementów. 

Dzięki specjalnej konstrukcji tunele można układać w stosy. 

 

6. Wykonanie robót 

6.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

niezbędnych uzgodnień z użytkownikami. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i 

zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku 

zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym 

rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi i uzgodnić sposób jego 

zabezpieczenia. Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 

ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego oraz powinny być prowadzone pod 

nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem.  
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6.2. Wymogi ogólne 

6.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

 

6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dot. ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca 

będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadniane kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

- zanieczyszczeniem powietrza, 

- możliwości powstania pożaru 

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 

 

6.2.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

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

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia 

ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego 
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odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy 

były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

 

6.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02 – Przewody 

podziemne, roboty ziemne oraz PN-68/B-06050- roboty ziemne budowlane, wymagania w 

zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego 

punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu 

powinien zabezpieczać swobodna przestrzeń na pracę ludzi, przy uwzględnieniu szerokości 

elementów rozpierających. Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem. W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop 

wykonywać ręcznie, zgłaszając przed przystąpieniem do robót u odpowiedniego gestora. 

Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami. Przed ułożeniem kanałów w 

dnie wykopu należy wykonać posypkę piaskową grubości 15 cm. W przypadku wysokiego 

poziomu wód gruntowych należy przewidzieć pompowanie wody z wykopów za pomocą 

przenośnego pompy zatapialnej. 

 

6.4. Roboty montażowe 

6.4.1. Montaż urządzeń i instalacji. 

•   Zbiornik powinien być montowany pod powierzchnią terenu na głębokościach 

wynikających z zagłębienia wylotu kanalizacji, 

• Osadzenie zbiornika w przeciętnych warunkach nie wymaga fundamentów, a prace 

budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z gabarytami dobranej 

oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki piaskiem pozbawionym ostrych 

kamieni, 

• Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika należy wykonać wykop pod urządzenie. 

Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik można wykonać ręcznie lub mechanicznie 

(koparka, koparko-ładowarka), w wyznaczonych wcześniej miejscach, korzystając z 

wymiarów określonych w projekcie zagospodarowania, 

• Osadzenia zbiornika w wykopie należy dokonać ręcznie bądź mechanicznie. Druga 

metoda osadzania zbiornika polega najczęściej na zamocowaniu go taśmami do łyżki 

koparki i regulowaniu precyzyjnego położenia ręcznie. Po osadzeniu zbiornika należy 

dokonać obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszanką z piasku i cementu, 

• W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia oczyszczalni z tworzyw 

sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania nazywanego kotwieniem, 

aczkolwiek proponowane oczyszczalnie ze względu na stożkowy kształt są bardzo odporne 

na wypieranie hydrostatyczne. W związku z tym, że w przypadku wysokich wód gruntowych 
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gleba jest czasami bardzo niestabilna, stosuje się specjalne betonowe płyty, do których 

przymocowuje się osadniki. Kotwienie osadnika odbywa się za pomocą pasów wykonanych 

z tworzywa sztucznego o dużej odporności na niekorzystne czynniki (głównie temperatura 

i wilgoć), do specjalnych haków zamontowanych w płycie. Istotą zabiegu jest zabezpieczenie 

zbiornika przed wyparciem z gruntu na powierzchnię. Zagrożenie takie ma miejsce w 

momencie wypompowywania osadów z oczyszczalni, gdy użytkownik zapomina o jego 

dociążeniu poprzez dolanie zwykłej wody z kranu do minimum 2/3 pojemności całkowitej, a 

najlepiej do jego pełnej objętości, 

• Montując oczyszczalnię pod terenem przejezdnym nad oczyszczalnią wylewana jest płyta 

żelbetowa o grubości 200mm zbrojona (rekomendowana szerokość > 150% powierzchni 

urządzenia), rozdzielająca ciężar transportu od oczyszczalni, 

• Oczyszczalnie należy montować możliwie jak najbliżej domu, przy odległościach powyżej 

10 m istnieje ryzyko wychładzania ścieków i odkładania się na ściankach rur kanalizacyjnych 

tłuszczu. Efektem tego mogą być nieprzyjemne zapachy, zmniejszenie przekroju rury, 

zmniejszenie sprawności, oraz ogólnej efektywności oczyszczania, 

• Kolejnym elementem związanym z osadzeniem zbiornika jest podłączenie rurą 

kanalizacyjną do istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej. Do prawidłowo 

zamontowanego zbiornika podłącza się kanalizację wewnętrzną rurą kanalizacyjną o tej 

samej średnicy. Średnica rury wlotowej do zbiornika może różnić się od średnicy rur 

kanalizacji wewnętrznej. Zgodnie z normą PN EN 752:2008 musi to być PVC DN 160 mm. 

Jeśli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z domu na małej głębokości, ale poniżej strefy 

przemarzania, można zastosować grawitacyjny spływ ścieków, w innych przypadkach np. 

domy podpiwniczone, w których znajdują się kuchnie, łazienki, koniecznym staje się montaż 

przepompowni, 

• W przypadku przyłącza kanalizacyjnego, które zagłębione jest na więcej niż 1,2m ppt 

stosuje się dodatkowo pierścienie podwyższające, które umieszcza się na pokrywie zbiornika 

bez dodatkowego mocowania, przy jednoczesnym uszczelnieniu pianką poliuretanową, 

• Przy montażu instalacji należy stosować spadki zalecane przez producenta urządzeń. 

Zalecenia ogólne w przypadku połączenia oczyszczalni z kanalizacją wewnętrzną to spadek 

na poziomie ok. 2 %, 

• Należy pamiętać, że w każdym przypadku odprowadzenia ścieku wymagana jest instalacja 

studzienki umożliwiającą kontrolę oczyszczonych ścieków (studzienka kontrolna), 

• Po montażu należy sprawdzić czy następuje właściwy przepływ powietrza na odcinku od 

kominka wentylacyjnego oczyszczalni do wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad dach 

budynku. 

 

6.4.2. Montaż rurociągów i kabli podziemnych 

 Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich 
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powierzchnię, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy pomocy talku). 

Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. 

 Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur 

leżących należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego 

promienia wygięcia. 

 Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków. 

Układanie odcinka kanału powinna odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże 

profiluje się w miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 

ustalonego kierunku nie powinna przekraczać 0,01 m. 

 Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z wytycznymi budowlano - 

konstrukcyjnymi producenta. 

 

6.5. Wymogi końcowe 

Po zakończeniu robót montażowych oczyszczalni, należy wykonać inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą celem zainwentaryzowania urządzeń. Przyjęcie wykonania 

pojedynczego systemu przez Wykonawcę – odbywa się w formie protokołu. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz zgodność 

wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. Prace należy wykonać 

uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót 

budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i 

wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu 

bhp. 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji 

technicznej, 

Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału, 

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 

Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, 

Sprawdzenie zasypania rurociągu. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Przydomowe biologiczno – mechaniczne oczyszczalnie ścieków 
o wydajności do 7,5 m3 na dobę na terenie gminy Aleksandrów   18 

 

7.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym. 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 

rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz 

wynikami badań przy odbiorach częściowych. Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie 

działania urządzeń. Oczyszczone ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w 

Rozporządzeniu MŚ z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego 

 

8. Odbiór robót 

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. Rozróżnia się:  

Odbiory częściowe, Odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających 

lub elementów, które podlegają zakryciu i np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do 

zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp.  

Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów 

robót stanowiących zamkniętą całość. 

Odbiór częściowy polega też na sprawdzeniu zgodności z dokumentami i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń, armatury, aparatury kontrolno - 

pomiarowej, prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania 

połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie innymi 

wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość 

mocowań przewodów. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu niepodlegającej zmianie 

powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu 

budowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian 

powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja 

powykonawcza.  

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych elementów i zamontowanych 

urządzeń, protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń 

wchodzących w skład instalacji i sieci, inwentaryzacja geodezyjna obiektów wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

Zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i 

odstępstw od tej dokumentacji. Protokół z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. 

usunięcia usterek.  

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one 

potwierdzone właściwymi protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakość wymagania nie zostały spełnione lub też 

ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich 

usunięcia. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawione 

odpowiednio na podstawie protokołu odbioru robót częściowych i protokołu odbioru robót - 

końcowego. 

 

10. Uwagi końcowe 

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w 

projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków 

atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza 

katastrofami/. Umowa nie przewiduje zmian cen.  

 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

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

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia rozpoczęcia robót aż do 

dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę. Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad 

obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania 

go zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji i rękojmi: 

Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 
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wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli w wykonanym przedmiocie 

umowy ujawni się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

określony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady 

powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem 

dokonania oględzin. 

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po upływie, 

którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Generalnego 

Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności odbioru końcowego.  

 

W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, Zamawiający może zlecić na koszt sprawcy 

sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn 

katastrofy. 

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, 

wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót 

we własnym zakresie. 

 


