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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wentylacji i odpylania hali sortowni na 

potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie wraz z 

wykonaniem zasilania elektrycznego dla ww. modernizacji. Modernizacja wynika z konieczności 

dostosowania ww. instalacji do wymogów konkluzji BAT [Decyzja  Wykonawcza   Komisji   (UE) 

2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych  dostępnych  

technik  (BAT)  w  odniesieniu  do  przetwarzania  odpadów zgodnie  z  dyrektywą  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  2010/75/UE]. W BAT 34 określono techniki ograniczające emisje zorganizowane 

do powietrza oraz określono ich poziomy. Przedmiotowa inwestycja będzie się znajdować w Lulkowie 

(gmina Gniezno) na działce 190/2 obręb 0011. 

 

Rycina 1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (czerwona linia wyznacza granicę działki 

ewidencyjnej nr 190/2 obręb 0011) 
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Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, przygotowania oferty w niżej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno–użytkowy 

określa rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania w ramach modernizacji systemu wentylacji  

i odpylania. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz 

innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich 

niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, 

opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej, 

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
 

Modernizację systemu wentylacji i odpylania hali sortowni przewidziano w oparciu o 

następujące charakterystyczne parametry: 

1. Zakłada się modernizację na pracującym zakładzie. 

2. Instalacja  odpylania  musi  spełniać  zapisy opisane w  konkluzjach BAT w  odniesieniu 

do  zorganizowanych  emisji  NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego 

przetwarzania odpadów (Decyzja Wykonawcza  Komisji  (UE)  2018/1147  z  dnia  10  sierpnia  

2018 r.  ustanawiająca konkluzje dotyczące  najlepszych  dostępnych  technik  (BAT)  w  

odniesieniu do przetwarzania odpadów  zgodnie  z  dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego  i  

Rady 2010/75/UE) emisji do powietrza. W BAT 34 określono techniki ograniczające emisje 

zorganizowane do powietrza oraz określono ich poziomy. 

Tabela 1. Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu 

do zorganizowanej emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitych LZO do powietrza z biologicznego 

przetwarzania odpadów 
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3. Należy rozważyć moc konieczną do wykonania modernizacji instalacji odpylania ze 

względu na brak możliwości włączenia się w istniejącą na hali sortowni rozdzielnie, zakładając 

umiejscowienie na terenie ZZO trafostacji z wolnym polem rezerwowym. 

4. Należy rozważyć konieczność/brak konieczności demontażu obecnej wentylacji 

nawiewno-wywiewnej hali sortowni przy wykonywaniu modernizacji instalacji odpylania. 

5. Należy priorytetowo odpylić początkową część linii sortowania odpadów. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO)  

w Lulkowie i dotyczy hali sortowni z 3 strefami funkcjonalnymi:   

• strefa 1a - hala przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów zmieszanych i 

surowców wtórnych 

• strefa 1b - hala sortownia odpadów ze zlokalizowaną w niej linią technologiczną 

sortowania  

• strefa 1c - część socjalna i warsztat naprawczy - strefa dwukondygnacyjna:- na parterze 

zaprojektowano warsztat naprawczy samochodów i sprzętów technologicznych - na piętrze 

zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla pracowników sortowni oraz pracowników w 

pozostałych segmentów technologicznych 

Halę   zaprojektowano   w   konstrukcji   stalowej,   żelbetowej   i   murowanej   jako   budynek   

parterowy, niepodpiwniczony z częścią dwukondygnacyjną (strefa 1c) zaprojektowaną w technologii 

murowanej. 

Hale sortowni będą wyposażone w wjazdowe bramy segmentowe. Bramy segmentowe w hali 

przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów  (1a) wyposażone będą w sygnalizację świetlną. Ściany 

oporowe w strefie przyjęcia do wysokości 5m zaprojektowano w technologii żelbetowej. W hali 

przeznaczonej na lokalizację linii technologicznej (strefa 1a i 1b) zaprojektowano kanały technologiczne 

oraz fundamenty płytowe, stopy fundamentowe zaprojektowano pod urządzenia linii sortowania 

odpadów. W ścianach zaprojektowano okna, a w dachu świetliki. 
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Parametry techniczne hali sortowni:   

Powierzchnie wewnętrzne netto parteru:  4153,0  m2 

Powierzchnie wewnętrzne netto piętra:  584,13  m2 

Razem      4737,13  m2 

Powierzchnia zabudowy:   4344,62  m2 

Kubatura obiektu:    49 807 m3 

Maksymalna szerokość budynku:  43,50  m 

Maksymalna długość budynku:      106,34 m 

Wysokość budynku:                       14,90 m 

Instalacje wewnętrzne budynku:  

 - wentylacja  / naturalna i mechaniczna / 

- klimatyzacja (chłodzenie powietrza) 

- instalacja ogrzewania  

- nagrzewnice i grzejniki podłączone do wewnątrzzakładowej instalacji c.o. 

- instalacja elektryczna 

- instalacja odgromowa 

- instalacje technologiczne 

- wodna 

-  przeciwpożarowa 

- wody szarej 

- sanitarna 

- ścieków technologicznych 

 Obecnie dla potrzeb wentylowania hali sortowni w strefie przyjęcia i czasowego 

magazynowania odpadów zmieszanych wykorzystywana jest instalacja wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej. Przepływ powietrza wymuszony jest poprzez wentylatory. Dla strefy przyjęcia 

odpadów w ścianie zewnętrznej hali zamontowane jest 6 osiowych wentylatorów nawiewnych  o  

wydajności  14535 m3/h. Wywiew powietrza odbywa się dzięki wentylatorom dachowym. Zastosowano 

10 wentylatorów dachowych o wydajności 8720 m3/h każdy.  Wentylatory  nawiewne  i  wywiewne 

załączane są równolegle. Szafy sterownicze wentylatorów zlokalizowane są w pomieszczeniu 

wentylatorni budynku 1C. Panele sterownicze zlokalizowano w pomieszczeniu sterowni budynku 1C.  
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Natomiast w strefie hali  instalacji  sortowania,  gdzie  zlokalizowana  jest  linia sortownicza  wraz  z  

sitem  obrotowym, zainstalowana jest wentylacja  mechaniczna  wyciągowa składająca się z 10 

wentylatorów dachowych o wydajności  1810 m3/h  każdy.  Wentylatory  przewidziano  do  pracy  

równoległej. Wentylatory  uruchamiane są w  pomieszczeniu  sterowni  budynku  1C. W  celu  

skompensowania powietrza usuwanego poprzez wentylatory zastosowano czerpnie ścienne. 

Budynki zakładu zasilane są z wnętrzowej stacji abonenckiej zlokalizowanej w budynku 

administracyjnym na działce nr 190/2 . Powyższa wnętrzowa stacja wyposażona jest w transformator 

suchy o mocy 1000 kVA oraz rozdzielnicę RGnn z 3 sekcjami wyposażonymi w rozłączniki listowe. Moc 

umowna przewidziana dla powyższego obiektu wynosi 923kW. W obecnej chwili obiekt posiada 

rzeczywiste zużycie miesięczne nie przekraczające 500kW co stanowi odpowiedni zapas  mocy na 

przyłączenie projektowanych urządzeń wentylacji mechanicznej. Jako zasilanie rezerwowe na obiekcie 

ZZO Lulkowo przewidziane jest zasilanie z istniejącego agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA.  W 

związku z brakiem wolnych pół w istniejących rozdzielnicach zlokalizowanych w pomieszczeniu 

technicznym sortowni należy wykonać zasilanie bezpośrednio z istniejącej wnętrzowej stacji 

abonenckiej z pola nr 08 sekcji nr 1 poprzez wyposażenie rozłącznika listwowego w wkładki topikowe 

o charakterystyce zwłocznej typu gG o amperażu dostosowanym do charakteru obciążenia 

projektowanej wentylacji mechanicznej. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Urządzenia i armatura 

Wszystkie urządzenia i armatura powinny posiadać niezbędną dokumentację, w tym 

niezbędne atesty i być dopuszczona do stosowania na rynku polskim. Wszystkie urządzenia powinny 

cechować się niską energochłonnością i wysoką niezawodnością.  

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie urządzenia powinny mieć 

zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krótszy 

niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów renomowanych, 

mających ugruntowaną pozycję na polskim rynku, w szczególności posiadających w Polsce 

autoryzowany serwis, działających w kraju nie krócej niż pięć lat. Należy stosować urządzenia, do 

których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie powinno być wyposażone w 

przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. 

Maszyny i urządzenia należy dostarczać z skrzynkami zasilająco – sterowniczymi (jeżeli wchodzą w 

skład urządzenia). Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę, odporną na 
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działanie czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność co najmniej IP55 

oraz ochronę przeprzepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego urządzenia 

było kompatybilne z AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie należy. Należy przewidzieć 

okablowanie dostarczanych urządzeń.  

Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:  

• nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, 

• zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym, wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową, 

• spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

•  

Transport  

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:  

• nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów, 

• zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym, wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową.  

• podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w gestii i 

kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 
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Sposób prowadzenia robót  

Uwagi wstępne  

Wszystkie zaprojektowane w ramach Umowy obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z: 

• warunkami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym,  

• zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie,  

• polskimi normami, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami technicznymi. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Sposób prowadzenia robót musi zapewnić utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących 

obiektach i instalacjach ZZO. Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą 

być wykonane jako DDP – dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, 

włączając w to koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia.  

 

Roboty przygotowawcze i towarzyszące  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób 

wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca musi 

dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Wykonawca winien sporządzić dokumentację (w tym fotograficzną) stanu obiektu 

objętego projektem jak i przyległych obiektów przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich 

zakończeniu. Przed przystąpieniem do robót należy uporządkować i przygotować obiekt, wykonać 

prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem osi międzyobiektowych rurociągów 

technologicznych. Koszty związane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

BIOPRO Sp. z o.o. 
+48 609 981 888  

info@biopro.pl 
www.biopro.pl 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne przewiduje się wyłączenie w przypadku wykonania fundamentów urządzeń 

instalacji wentylacji i odpylania. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejące 

uzbrojenie podziemne. Urobek odłożony na odkład powinien zostać składowany w taki sposób, aby 

powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień w realizacji robót. Nadmiar gruntu należy wywieźć 

na składowisko wybrane przez Wykonawcę. Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone 

odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób widoczny oznakowane, zgodnie z obowiązującymi 

zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego 

zabezpieczenia i oznakowania wykopów. Wymiary wykopów i dokładność wykonania wykopów 

powinny być zgodne z normą PN-B 10736:1999.  

W przypadkach koniecznych ze względów bezpieczeństwa lub technologicznych, należy 

stosować umocnienie ścian wykopów. Pionowe obudowy ścian wykopów mogą być wykonane z bali 

drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowań systemowych składających się z 

różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.).  

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach.  

Grunt użyty do zasypki wykopówpowinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-

03020. Grunt nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby 

uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Wykop należy zasypywać 

warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, zagęszczając je zgodnie z przeznaczeniem terenu. 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim 

Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu 

budowlanego, w szczególności: 

 

5.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

 

Nie dotyczy. 
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5.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

 

Nie dotyczy. 

5.3. Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników 

 

Nie dotyczy. 

5.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 

Nie dotyczy. 

6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

6.1. Przygotowanie terenu budowy 

6.1.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 

Usytuowanie Placu Budowy  

Plac Budowy znajdował się będzie na terenie ZZO. Planowana modernizacja nie wykracza poza 

teren stanowiący własność Zamawiającego. 

 

Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy  

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości 

pracy istniejącego ZZO.  

Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp.  

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 
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ścieków, itp. W w/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, 

opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Kontraktu i jest ujęty w 

Cenie kontraktowej.  

Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków następowałoby na podstawie wskazań 

wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę.  

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego 

akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 

budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, 

utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 

będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 

znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia 

instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek 

poinformować Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera i Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi 

urządzenia zastępcze. Wykonawca pokryje ponadto wszelkie pozostałe szkody i koszty (np. 

podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku pogorszenia jakości ścieków 

oczyszczonych). Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie.  
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Tablice informacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic 

informacyjnych o budowie. Wykonanie tablic z nazwami i numerami głównych obiektów na terenie 

ZZO, umożliwiających orientację i łatwość odszukiwania potrzebnego obiektu. 

 

Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót  

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać:  

 

• Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie) 

• Pozwolenie(a) na Budowę  

• Projekt Budowlany  

• Dokumentację Wykonawczą  

• Protokół przekazania Placu Budowy 

• Notatki ze spotkań organizacyjnych  

• Notatki i instrukcje Inżyniera  

• Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera  

  

Dokumenty należy trzymać/przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i 

strzec. Inżynier, Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp do wszystkich 

dokumentów dotyczących Placu Budowy. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
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Ochrona Środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do 

czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

6.1.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót budowlanych w związku z 

modernizacją, na pracującym zakładzie, systemu wentylacji i odpylania hali sortowni na potrzeby 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie wraz z wykonaniem 

zasilania elektrycznego dla ww. modernizacji. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 

robot. 
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Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 

W zakresie przygotowania terenu budowy 

• oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

zamontowanie tablic informacyjnych, 

• zapewnienie zaplecza socjalno–biurowego dla potrzeb kierownictwa i 

służb nadzoru budowy, 

• zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracowników 

przedsiębiorstw wykonawczych, 

• urządzenie składowisk materiałów, 

• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją 

przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie 

przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska. 

W zakresie zasilania terenu budowy w media 

• zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w 

bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza 

budowy, 

• zabezpieczenie   zasilania   rejonów  

 prowadzenia   robót   i   obiektów

   zaplecza w wodę oraz odprowadzenie ścieków,  

• zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami i  

wytycznymi.  

Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, specyfikacją techniczną. 
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MATERIAŁY 

Dobór materiałów wg uznania wykonawcy.  

SPRZĘT 

Roboty demontażowe wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy pomocy 

sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót rozbiórkowych i 

demontażowych. 

TRANSPORT 

Transport wg uznania wykonawcy. 

 

WYKONYWANIE ROBÓT 

Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 

Szczegółowe warunki wykonywania robot 

Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 

Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji 

robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca 

prowadzenia robót budowlanych, 

• Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych 

zapewniające zlokalizowane biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni 

pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i innych według 

potrzeb wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 

materiałów i sprzętu, 

• Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano - montażowych i 

wykończeniowych, 

• Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

• Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 
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• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• Wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 

Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności: 

• ogrodzić miejsce prowadzenia robót budowlanych, gdy jest to konieczne 

ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w 

celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 

wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania 

prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 

stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie 

mniej niż 1,50 m, 

• na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić 

dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do 

gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy, 

• pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych 

warunków higieniczno- sanitarnych na budowie, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty 

mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Drogi dojazdowe i na placu budowy 

Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy 

utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na: 

• sprawdzeniu kompletności wykonania 

• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe zgodnie z dokumentacją kosztorysową. 
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ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie ryczałtowe. 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. 

i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami 

• PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 

• Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  postepowania  przy 

robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  wykończonych  obiektów 

budowlanych 

• Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  

higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401) 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu 

robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

6.2. Architektura 
 

Nie dotyczy. 

6.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 

Nie dotyczy. 

6.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

Nie dotyczy. 
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6.3. Konstrukcja 

6.3.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 

Należy wykonać podkonstrukcję betonową pod następujące urządzenia: 

– odpylacz 

– wentylator wyciągowy 

–  neutralizator 

Urządzenia posadowić na płytach fundamentowych wykonanych z betonu klasy co najmniej C25/30  

i zazbrojonej stalą (co najmniej fyk=500MPa). Przed wylaniem płyt, na gruncie rodzimym wykonać 

warstwę podbudowy z betonu C12/15 gr. 10 cm. Fundament powinien być 100 mm większy z każdej 

strony od obrysu zewnętrznego danego urządzenia. 

6.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 

żelbetowych. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie konstrukcji z żelbetu. W zakres tych robót wchodzi, przygotowanie i montaż zbrojenia 

prętami okrągłymi gładkimi i żebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania : 

· płyt fundamentowych 
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Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub 

pojemnika transportowego 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników. w ten 

sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton 

klasy B25 - RbG = 25 Mpa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Wytrzymałość betonu - wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczana jest na kostkach sześciennych o 

długości krawędzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych z konstrukcji betonowej. Badana 

kostka betonowa poddawana jest działaniu siły ściskającej aż do momentu zniszczenia. Wytrzymałość 

na ściskanie definiowana jest jako stosunek maksymalnej wartości siły ściskającej (niszczącej próbkę) 

do pola powierzchni ściskanej. Wytrzymałość wyrażana jest w MPa. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Konstruktora.  

MATERIAŁY 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej (fyk=500MPa) 

Beton klasy C20/25 Konsystencja K5 (ciekła). 

Zalecane receptury podstawowych betonów 

BETON C20/25 (B 25) Konsystencja K5 (ciekła):  

1 Cement CEM I 42,5 384 kg na 1 m3 

2 Piasek kopalny 0-2 mm 680 kg na 1 m3    

3 Żwir 2-8 mm  600 kg na 1 m3    

4 Żwir 8-16 mm  650 kg na 1 m3  

5 Woda wodociągowa 166 kg na 1 m3  
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TRANSPORT 

Dostawa stali 

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 

Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

· znak wytwórcy, 

· gatunek stali, 

· numer wyrobu lub partii, 

· znak obróbki cieplnej, 

· średnicę nominalną, . 

 

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 

· na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

· odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 

· pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 

5mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

· naruszenia jednorodności masy, 

· zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 

konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w 

Dokumentacji Projektowej może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
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Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać: 

· dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6, 

· dla betonów wilgotnych 1 o do 15 

Mieszanki betonowe mają być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 

Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

· 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15,0° C 

· 70 minut + 20,0° C 

· 30 minut + 30,0 

SPRZĘT 

Roboty betonowe 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Do podawania 

mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe 

jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne 

o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia. 

Roboty zbrojarskie 

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonywanie zbrojenia 

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno 

być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

późniejszej ich korozji. Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 

mm, w przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Pręty ucina 

się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
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Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy 

wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać 

z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 

postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą 

PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d =12 mm. Pręty 

o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Łączenie prętów 

należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 

tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 

drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 

Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. Montaż zbrojenia płyty fundamentowej wykonać na podbetonie. Dla 

zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 

sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 

– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. W trakcie montażu zbrojenia należy osadzić marki stalowe w miejscu 

wskazanym w Projekcie Konstrukcji. 

 

Deskowanie 

Proponuje się przyjąć deskowanie: 

- drobnowymiarowe np. Stal-Form. 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny 

powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-

10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 

betonowania. sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań 

powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla 
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betonów ciekłych powinny być tak szczelne. aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 

betonowej. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed 

wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 

zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania 

deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

Deskowanie systemowe przed wypełnieniem ich masą betonową powinno być posmarowane 

srodkiem adhezyjnym, ułatwiającym rozdeskowanie. 

 

Betonowanie 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 

Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji 

zatwierdza Inżynier, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed 

planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w szczególności harmonogram dostaw 

betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis 

działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a 

także jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można rozpocząć 

po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 

betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki 

może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne 

należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania 

wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 

Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W 

temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres 

pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi 

wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie 

dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w 

betonie polega na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a 

także wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Projektu wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej 

ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych 

z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. 

Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z 

decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 

 

Wykończenie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

· wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

· krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 

· pęknięcia są niedopuszczalne 

· rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia 

· pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, 

a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni ściany lub stropu 

· równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm 
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Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 

Zakres kontroli 

 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250: 

· konsystencja mieszanki betonowej. 

· zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

· wytrzymałość betonu na ściskanie, 

· nasiąkliwość betonu. . 

· odporność betonu na działanie mrozu. 

· przepuszczalność wody przez beton.. 

 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 

roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

· 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

· 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance. przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C. 

ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w 

ilości określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 50,0 m3, 1 próbkę na zmianę 

roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie 

wyniki badania próbek pobranych z partii. W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s 

jest większe od wartości O,2R , zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut 

wytrzymałości. W przypadku, gdy warunki nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 

zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można 

dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji albo badania 

nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-O6261 lub PN-74/B-O6262., Jeżeli wyniki tych badań 

dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
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OBMIAR ROBÓT 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 

inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

· znak wytwórcy, 

· średnicę nominalną, 

· gatunek stali, 

· numer wyrobu lub partii, 

· znak obróbki cieplnej. 

 

Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

· zgodność kształtu prętów, 

· zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

· prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

· zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 
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Odbiór betonowania 

Odbiorom podlegają: 

· receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 

· dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 

· odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

· jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych 

· odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 

· pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-O6251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-91/H-O4310 Próba statyczna rozciągania metali  

PN-89/H-84023/0 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-B-O3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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6.4. Instalacje budowlane 

6.4.1. Wentylacja mechaniczna i system odpylania 

6.4.1.1 Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 

Ogólny opis systemu 

 

 Proponowany system wentylacji został dostosowany do projektowanego urządzenia 

odpylającego przeznaczonego do różnego rodzaju pyłów pochodzących z odpadów komunalnych i 

neutralizującego powietrze. Wydajność instalacji wynosi 27 000 m3/h. Instalacja wentylacyjna została 

wykonana wewnątrz hali za pomocą kanałów stalowych z blachy ocynkowanej. Urządzenia zostały 

zlokalizowane na zewnątrz hali. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie zaproponowanego systemu 

wentylacyjnego dla pracy ciągłej w przypadku gdy obiekt jest zamknięty. Urządzenie odpylające jest 

przystosowane do pracy z neutralizatorem odorów realizowanym w kolejnym etapie prac. 

 

Opis instalacji i elementów składowych 

 

 System wentylacji składa się z kanałów wentylacyjnych zamontowanych wewnątrz pod stropem 

hali, urządzenia odpylającego wraz z wentylatorem oraz czerpni ściennych kompensujących bilans 

powietrza. Instalacja wyciągowa składa się z 4 kolektorów o przekroju 500x500 mm z zamontowanymi 

kratkami wentylacyjnymi z przepustnicą oraz z dodatkowego kolektora DN400 mm obsługującego sito 

obrotowe (wydajność sita obrotowego 3000 m3/h). Na każdym z 4 kolektorów zastosowano po 3 kratki 

wentylacyjne z przepustnicą przystosowaną do wydajności 2000 m3/h (łącznie 12 szt. x 2000 m3/h). 

Główny kolektor doprowadzający powietrze do urządzenia odpylającego o wymiarze 900x900 mm. 

Powietrze w urządzeniu odpylającym zostaje oczyszczone poprzez filtry kartridżowe. Wentylator 

wyciągowy zamontowany za filtrem z wyrzutem pionowym powietrza. Urządzenia zamontowane na 

zewnątrz hali pomiędzy osiami 12-14. 

 Kompensacja powietrza do hali realizowana za pomocą istniejących czerpni ściennych. Czerpnie 

zlokalizowanych na ścianach na wysokości 6,00 m nad posadzką hali. Czerpnie boczne w hali są 

wystarczające do zbilansowanego przepływu powietrza przy założeniu nowego systemu wyciągowo-

odpylającego. 
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W ramach modernizacji należy wykonać przepusty w ścianach i stropach dla przeprowadzenia 

instalacji kanałowych systemu wentylacji i odpylania. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 

należy wykonać w otworach, których wymiary są 50-100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 

przewodów lub przewodów z izolacją. Przejścia maja się charakteryzować wodo- i gazoszczelnością. 

 

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:   45 m2 

Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:  10 m2 

 

Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:  350 m2 

Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych: 50 m2 

  

 Obecnie wywiew powietrza odbywa się za pomocą 10 wentylatorów dachowych. W celu 

prawidłowej pracy nowego systemu wentylacji należy zamontować na każdym wentylatorze klapę 

zwrotną. Należy zapobiec przedostawaniu się powietrza zewnętrznego do wewnątrz hali. Układ 

istniejących wentylatorów zostanie wentylacją awaryjną lub wentylacją pracującą podczas prac 

konserwatorskich nowego systemu wentylacyjnego. 

 Stanowiska pomiarowe na dotychczas funkcjonujących emitorach (wentylatorach dachowych) 

nie zostaną wykorzystane. Dotychczasowa instalacja wentylacji działająca za pomocą wentylatorów 

dachowych zostaje wyłączona z użytkowania. Należy zastosować klapy zwrotne w celu wyeliminowania 

ciągu wstecznego i pobierania świeżego powietrza przez wentylatory. Wentylatory służą pracy 

awaryjnej na wypadek awarii nowego systemu odpylania. 

 Nowy system odpylania w celu zapewnienia jego skuteczności wymaga wyłączenia 

dotychczasowych wentylatorów dachowych. Pomiar powietrza, celem wykonania badań 

fizykochemicznych, należy wykonywać za odpylaczem, a w przyszłości za neutralizatorem (etap II). 

  

Opis urządzenia odpylającego 

 

 Odpylanie zanieczyszczeń pomieszczenia sortowni odpadów będzie się odbywało przy pomocy 

filtra o powierzchni filtracyjnej 337,5 m2 i wydajności 27 000 m3/h. Urządzenie posiada komory  

o kształcie piramidalnego leja, gdzie proces odpylania jest realizowany poprzez filtry kartridżowe, 

gromadzące cząsteczki pyłu na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane 

impulsami sprężonego powietrza i usuwane do pojemnika na pył (opisanego dalej). Obciążalność 

materiału filtracyjnego dla ww. procesu na poziomie 80 m3/m2/h. Pył po procesie filtracji składowany 
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jest w pojemniku o pojemności 100 litrów, wyposażonym w kółka transportowe. Opróżnianie 

pojemnika przez operatora. Przepływ powietrza generowany jest przez wentylator o mocy 37 kW 

(Tabela 3). Zabezpieczenie termiczne wentylatora – 3xPTC. Nie przewidziano zabezpieczeń 

przeciwwybuchowych ze względu na brak strefy EX.  

Tabela 2. Parametry techniczne filtra 

PARAMETR WIELKOŚĆ/TYP 

Temperatura wewnątrz filtra -20 to +60 ' C 

Zakres ciśnienia -6 to +2 kPa 

Objętość powietrza m3/h 27 000 

Obciążalność materiału filtracyjnego 
m3/m2/hr 

80 

Rodzaj pyłu Niepalny 

Materiał filtracyjny SC 140 Poliester antystatyczny 

Obliczona powierzchnia filtra m2 337.5 

Rozmiar filtra LCP 8-56/336/2200/2100 

Długość filtra wewnętrznego 2100 mm 

Szerokość filtra wewnętrznego 2200 mm 

Rzeczywista powierzchnia filtracji m2 336 

Rzeczywista prędkość filtracji 80 

Całkowita liczba wkładów 56 

Liczba rzędów 8 

Typ leja Lej piramidalny 

Drzwi inspekcyjne leja Lewe 

Zawór na wylocie Zawór obrotowy 

Zbiornik na pył Kosz 100 litrów z kołami 

Ilość pojemników 1 

Wysokość nóg 1550x2050 

Lokalizacja wentylatora Na zewnątrz 

Rozmiar wylotu filtra 900x900 

Lokalizacja wlotu Na froncie 

Rozmiar wlotu filtra 900x600 

Typ panelu sterowania Premium 400V 50Hz 

Rozmiar silnika wentylatora 37 kW 

Sterowanie wentylatorem Przemiennik częstotliwości 

Czujnik ciśnienia w kanale + 

Czujnik poboru mocy przez 
wentylator 

+ 

Wskaźnik zabrudzenia w komorze 
brudnej i przefiltrowanej 

+ 

Wskaźnik ciśnienia sprężonego 
powietrza 

+ 

Wskaźnik poziomu pyłu w pojemniku 
pyłów 

+ 
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Wskaźnik pracy zaworu obrotowego + 

Specyfikacja kolorystyczna 
Niebieski - RAL 5009 pół 

połysk (standard) 

 

Tabela 3. Parametry techniczne wentylatora 

PARAMETR WIELKOŚĆ/TYP 

Objętość powietrza m3/h 27000 

Ciśnienie całkowite Pa 3869 

Obroty silnika RPM 1553 

Typ wirnika wentylatora 63 R 

Średnica wlotu wentylatora 710 mm 

Typ napędu Napęd bezpośredni D04 

Standard silnika IEC 

Moc silnika 37 kW 

Silnik sterowany częstotliwością Przemiennik częstotliwości 

Temperatura powietrza -20 to +80 °C 

Waga bez silnika kg 561 

Wielkość wentylatora 315 

Waga łączna wentylatora 876 

Max obroty silnika RPM 1962 

Częstotliwość 50Hz 

Napięcie 400/690V 

Sprawność silnika wentylatora IE3 

Zabezpieczenie silnika 3xPTC 

Specyfikacja kolorystyczna 
Niebieski - RAL 5009 pół 

połysk (standard) 

Średnica wlotu wentylatora 710 mm 

Średnica wylotu wentylatora 710 mm 

 

Tabela 4. Parametry akustyczne wentylatora 
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Neutralizacja odorów i substancji toksycznych  

 
Urządzenie neutralizuje odory i substancje toksyczne przy wykorzystaniu węgla aktywnego. 

Dobór kilku warstw złóż jest indywidualny pod substancje, które są uwalniane z hali sortowni, ilość złóż 

zależy od ich stężenia. Tylko takie dobory umożliwiają oszacowanie efektywności i pojemności 

magazynowania złoża, co gwarantuje długi, bezobsługowy i bezawaryjny czas pracy neutralizatora. W 

celu skutecznego i bezpiecznego usuwania substancji odorowych i toksycznych z hali sortowni należy 

zapewnić: 

1. bezpieczeństwo wynikające z adsorpcji substancji których właściwości fizykochemiczne 

mogą wywołać wzrost temperatury złoża 

2. właściwą prędkość przepływu powietrza oczyszczanego do zapewnienia skutecznego 

zatrzymywania substancji chemicznych znajdujących się w hali sortowni, a których 

obraz chromatograficzny stanowi substancje z zakresu czasu retencji od około 1 do 40 

min 

3. odpowiednie warunki i proces adsorpcji na poszczególnych warstwach złóż wynikający 

z rozwiązań technologicznych układu wentylacyjno-odpylającego  

4. wstępną redukcję stężeń acetonu na etapie odpylania w stopniu min. 45% 

  

Sprawdzona budowa, sterowanie oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne  neutralizatora 

umożliwiają w przypadku występowania sezonowości stężeń zanieczyszczeń, możliwość wyłączenia 

niektórych sekcji.  

Znajdujące się w urządzeniu indywidualnie dobrane złoże składa się z warstw węgla 

charakteryzującymi się różnymi parametrami sorpcyjnymi, co umożliwia usuwanie związków 

chemicznych o często antagonistycznych właściwościach fizyko-chemicznych. Neutralizator będzie 

posiadał kilka warstw węgli, dostosowanych i dobranych tak, żeby następowało zatrzymywanie 

związków chemicznych o dużych masach cząsteczkowych, niskiej temperaturze wrzenia w dolnej strefie 

urządzenia, natomiast substancji o wysokiej temperaturze wrzenia oraz mniejszej masie cząsteczkowej 

w górnej części. Poszczególne złoża będzie można łatwo odróżnić w zbiorniku poprzez modułowy nasyp 

i zastosowanie podziału z siatki poliamidowej. Koncepcja zakłada iż dodatkowo takie działania 

umożliwią wprowadzenie przez użytkownika procedury zarządzania złożem dla powtórnego 

wykorzystania wybranej warstwy bez jej wcześniejszej regeneracji. Ewentualne prace serwisowe 

wewnątrz urządzenia w tym wymiana dedykowanego złoża są wykonywane od górnej części 
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neutralizatora. Stwierdza się brak konfliktu zaprojektowanego umiejscowienia neutralizatora przy 

północnej ścianie sortowni, gdzie są czerpnie powietrza i okno od pomieszczenia socjalnego części 

warsztatowej. 

Tabela 5. Parametry techniczne neutralizatora odorów 

PARAMETR WIELKOŚĆ/NAZWA 

Wielkość zbiornika 5,5x3,0x2,0m [LxSxH] 

Wyposażenie 

Zbiornik 

Ruszt 

Króciec wlotowy 

Komora rozprężna 

Rura skraplacza 

Wielowarstwowe złoże węgla aktywnego 

Masa 1 szt. urządzenia (z zasypem) 15 [t] 

Objętość mieszaniny złóż jednego 

modułu         
12 m³ 

Specyfika wielowarstwowych złóż 

węglowych 

Warstwy złóż dostosowanych pod usuwanie związków 

chemicznych w zakresie sumy lotnych związków 

organicznych przy analizie GC-MS: 

• obraz chromatograficzny do 8 min (z 
uwzględnieniem acetonu) 

• obraz chromatograficzny w zakresie 8-19 
min 

• substancje chemiczne w obrazie 
chromatograficznym powyżej 19 min 

System ochrony przed przegrzaniem 

złoża w wyniku adsorpcji substancji 

acetonu  

Zapewniony w wyniku doborów parametrów urządzenia 

odpylającego i średnic instalacji wentylacyjnej (prędkości 

przepływu, strzepywanie pyłów) 

Powierzchnia aktywna jednego modułu  17 m² 

Zasilanie/sterowanie  
Zasilanie, wentylator i sterowanie są wspólne dla całego 

systemu wentylacji, odpylania i neutralizacji odorów 
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Rycina 2. Punkt pracy wentylatora 
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Rycina 3. Schemat wentylatora 
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Rycina 3. Schemat wentylatora (cd.) 
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Automatyka 

 

  Całość sterowana za pomocą sterownicy wyposażonej w przemiennik częstotliwości. 

Sterownica zapewnia ciągły pomiar: przepływu powietrza w kanale, poboru mocy przez wentylator, 

różnicowego ciśnienia przed i za wkładami filtracyjnymi oraz kontrolę ciśnienia sprężonego powietrza 

do regeneracji wkładów filtracyjnych, kontroli zapełnienia pojemnika na pył i dostęp do internetowej 

platformy, analizującej parametry techniczne pracy systemu odpylania, gromadząc dane w chmurze. 

 

Istnieją trzy tryby sterowania: 

•  wyłączony: system jest zasilany, ale nie działa. 

•  czuwania:  system  jest  w  trybie  gotowości  i  czeka  na  sygnał  pilota  do działania (tryb można 

wyłączyć). 

•  praca: działają główne części systemu. 

  Sterownica wyposażona jest w inteligentny kontroler z ekranem dotykowym, pozwalający na 

lokalną kontrolę działania produktu jednocześnie gromadząc i bezpiecznie przesyłając dane z czujników 

do chmury za pośrednictwem bramki, a następnie udostępniając je w postaci raportów. Dane można 

analizować w celu zoptymalizowania wydajności systemu. Panel filtra steruje wszystkimi funkcjami, 

związanymi z systemem odpylania, w tym czyszczeniem filtra. Istnieje możliwość działania  według  

harmonogramu tygodniowego. 

  Platforma internetowa składa się z rozwiązania w chmurze do analizy danych oraz urządzenia 

lokalnego. Istnieje możliwość dostarczenia danych o całym procesie filtracji i ilustruje w intuicyjny 

sposób kluczowe parametry filtracji. Umożliwia użytkownikom wydajniejszą obsługę i utrzymanie 

systemu filtracji, zwiększając wydajność zakładu, bezpieczeństwo pracowników, zgodność z przepisami 

i zużycie energii. 
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Sprężone powietrze 

  Na zewnątrz komory filtracyjnej jest umieszczony zbiornik sprężonego powietrza z 

elektrozaworami, podłączony do instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 6-8 bar. Za zasilanie 

instalacji sprężonego powietrza odpowiada kompresor olejowy o pojemności 200 l, zasilaniu 400V i 

ciśnieniu maksymalnym 10 bar. Sprężarka zlokalizowana jest na zewnątrz hali przy odpylaczu  

w specjalnie przygotowanym zadaszonym pomieszczeniu technicznym. Na instalacji należy zastosować 

zespół uzdatniania powietrza. Zestaw przygotowania powietrza przeznaczony do oczyszczania 

powietrza z zanieczyszczeń stałych i płynnych oraz do nastawiania i utrzymywania stałej wartości 

ciśnienia w instalacjach pneumatycznych.  

 Jako zabudowę sprężarki projektuje się pomieszczenie zewnętrzne o wymiarach 2,50 m x 1,50 m 

x 2,50 m. Pomieszczenie ma za zadanie ochronę sprężarki i instalacji przed warunkami 

atmosferycznymi. Dostęp do pomieszczenia za pomocą drzwi rewizyjnych. Ściany oraz dach wykonane 

np. z płyt warstwowych ocieplanych. Należy zapewnić temperaturę wewnętrzną od +2°C do 45°C. 

 

Wymagania eksploatacyjne 

 

 Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej 24h/7 dni. Możliwość opróżniania pojemnika na 

pył podczas pracującego urządzenia (tryb online), dzięki zastosowaniu zaworu obrotowego pod lejem. 

W trakcie eksploatacji należy kontrolować prawidłową pracę systemów, gdzie przewiduje się dla 

systemu odpylania sprawdzenie ilości zmagazynowanego pyłu i ewentualne ich usunięcie - 5 razy w 

tygodniu. Przekroczenie max. poziomu pyłów w pojemniku jest sygnalizowane na panelu kontrolnym. 

Przewidziano następujące wymagania eksploatacyjne dla neutralizatora odorów:  

1. obsługa bieżąca: kontrola sterowania, pracy urządzeń – codziennie około 5 min; 

2. obsługa inspekcyjna - 1 x w roku. 

 

6.4.1.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji odpylania. 

 

 



 
 

42 
 

BIOPRO Sp. z o.o. 
+48 609 981 888  

info@biopro.pl 
www.biopro.pl 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy  

do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

          Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty instalacyjne 

wewnątrz budynku w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie ustalonym  

przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie 

obowiązującymi : prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

wiedza techniczną. 

 

Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę instalację wentylacji . Zakres obejmuje następujące roboty instalacyjne : 

–   Dostarczenie urządzeń wentylacyjnych na budowę; 

–   Wykonanie otworów budowlanych; 

–   Wykonanie podstaw betonowych pod urządzenia; 

–   Montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kształtkami i osprzętem; 

–   Montaż urządzenia odpylającego oraz wentylatora; 

–   Montaż kratek wyciągowych ; 

–   Montaż czerpni oraz wyrzutni ; 

–   Montaż klap zwrotnych na istniejących wentylatorach; 

–   Montaż instalacji sprężonego powietrza wraz z sprężarką; 

–   Uruchomienie zamontowanych urządzeń; 

–   Regulacja hydrauliczna instalacji oraz pomiary wydajności; 

–   Montaż rozdzielnic zasilająco-sterujących; 

–   Montaż okablowania; 

–   Montaż zasilania elektrycznego urządzeń; 
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Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST ; 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  

i rozmieszczenie urządzeń ; 

 

Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem 

wymuszającym przepływ powietrza.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, wiedzą i sztuką budowlaną oraz poleceniami projektanta i 

inspektora nadzoru. 

 

Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych stanowią : 

– projekt  budowlany,  opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna  w  przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  

w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  

wykonania  i  odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2004 r.  

Nr  202,  poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  

Ministra  Infrastruktury z dnia  26  czerwca  2002  r.  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu   
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i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  

protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe dokumentacji  robót  

z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku wykonywania robót (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  

Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.  

Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla  realizacji konkretnego zadania. 

 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów 

          Materiały stosowane do budowy instalacji wentylacji mech. powinny mieć : 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  

specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, lub : 

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli  

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  

i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję Europejską, lub : 

– oznakowanie  znakiem budowlanym,  co  oznacza że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE,  dla których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 
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Zastosowane urządzenia i materiały 

– Urządzenie odpylające wraz z wentylatorem wyciągowym + kanały wentylacyjne ; Wydajności 

i lokalizacja       wg.  opracowania graficznego ; 

– Wentylatory wywiewne wyposażyć w klapy zwrotne w celu uniemożliwienia wstecznego 

przepływu powietrza. 

– Kratki wywiewne z przepustnicą do płynnej regulacji wydatkiem  przepływu. Wydajności i 

lokalizacja wg opracowania graficznego ; 

– Instalacja sprężonego powietrza na potrzeby czyszczenia filtrów w urządzeniu odpylającym. 

Instalację oraz sprężarkę należy zabezpieczyć przed warunkami zewnętrznymi.  

- Zabudowa sprężarki 

Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami 

Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami 

wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 

zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji 

na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 

stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, 

dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym 

wypadku, a także, jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np., 

jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie 

są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 

 Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 

Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ 

(producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montażowe) 

muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość 

montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu 

przez Inwestora. 
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Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z projektem oraz danymi technicznymi wytwórcy. Sprawdzić stan techniczny materiałów 

przez oględziny ( pęknięcia, ubytki, odkształcenia). 

 

Składowanie materiałów  

Urządzenia, instalacje oraz osprzęt należy składować w zamykanych magazynach. 

 

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi  

 Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez inwestora.  Sprzęt  stosowany 

do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli  dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy  

wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi inwestora  o  swoim zamiarze wyboru i  uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji 

− Szlifierka kątowa 

− Wiertaka 

− Rusztowanie przesuwne 

− Narzędzia ręczne np. młotek itp. 

− Podnośniki koszowe, nożycowe 
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Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 

 Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 

stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero  

po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe 

przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej 

przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i 

przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 

 

Wymagania dotyczące transportu  
 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 

rozładunku elementów instalacji, takich jak : wentylatory, kanały itp. należy zachować szczególną 

ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na 

terenie budowy przewiduje się transport ręczny. Transport na terenie budowy musi spełniać 

wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podczas  transportu  blacha i urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Ładunek powinien być 

zabezpieczony przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek  

pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, zaś poszczególne warstwy  

w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 

od 2 do 4 cm po ugnieceniu) 

Podczas  transportu  ładunek powinien  być  zabezpieczony  przed  zmianą położenia  

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. Według  istniejących  zaleceń  przewóz  powinien  odbywać  się  

przy  temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie 

dojazdu do terenu budowy. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót  

 Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniającego wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. 

              Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 

spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

              Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia  

i odbioru końcowego robót.  

               Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

                Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć 

wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń  

w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

                  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

                  Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania,  

by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące : 

–    bezpieczeństwa użytkowania 

–    odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

–    oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

–    warunków BHP 
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Wykonawca jest zobowiązany do : 

– urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po 

terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 

postronnych  

–   sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

czynniki mogące stwarzać zagrożenia 

–   wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 

–   zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 

–   zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 

–   zapewnienie BHP 

–   zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy      

     prowadzeniu robót. 

–   zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

     dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika  

     Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  

 

              Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe  

dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 

               Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę 

Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

1. inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 

wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę ; 

2. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych  

do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących ( w tym dostawa 

wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji) ; 

3. zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń ; 
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4. podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania 

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi elektrycznych zakres instalacji elektrycznych i 

AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót ; 

5. przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem  

ich wyników (protokoły odbiorów, wpisy do dziennika budowy) ; 

6. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji ( doprowadzenie instalacji  

do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy ) ; 

7. wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi ( w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów 

głośności, wielkości elektrycznych ) ; 

8. przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze 

lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników ; 

9. przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje ; 

10. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów 

(atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem 

i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 

wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być 

równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym 

oraz kosztowym ; 

11. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót ; 

12. wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść 

instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez 

fundamenty, etc.) ; 

13. wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie  

ze sztuką budowlaną ; 

14. wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, 
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dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (zainstalowanie specjalnych, 

atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, 

etc.) ;  

15. montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji, takich jak : wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne 

przewodów rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku 

instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów 

instalacji etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań 

i hałasu ; 

16. zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile 

prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie ( w odpowiednich projektach branżowych ) 

włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży ( np. robót ogólnobudowlanych ) ; 

17. kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na 

rysunkach z wymiarami występującymi w naturze ; 

18. udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych ; 

19. uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych 

branż w fazie przygotowania i realizacji budowy ; 

20. dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Budowlanego znajdującego się stale 

w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji 

oraz stanu zaawansowania robót ; 

21. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej ; 

22. przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie ; 

23. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji ; 

24. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały 

i oprawionych,  schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze 

schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu ; 
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25. przekazanie pełnej listy ( zawierającej adresy oraz numery telefonów ) dostawców  

( producentów ) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych ; 

26. wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji 

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, 

korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji 

do wymaganych parametrów pracy ; 

27. gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów 

w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń ; 

28. określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności : 

29. dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami ; 

30. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń ; 

31. rysunki powykonawcze instalacji ( komplet rzutów i schematów ) przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu ( w szczególności 

elementów odcinających i regulacyjnych ) a także aktualne wielkości  (przepływ, moc, typ urządzenia, 

etc.) ; 

32. schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi 

( w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-

pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych ), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz 

projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników ; 

33. listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych ( np. zaworów regulacyjnych ) ; 

34. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji ; 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło  

do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów 

budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów ( zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów 

wentylacyjnych ) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy 

dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
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 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 

zabezpieczyć lub czasowo ( na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie ) zdemontować 

i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

 Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio  

do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów  

( należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne ). 

 Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 

powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne 

należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu 

oraz przenoszenie drgań. 

 Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza 

pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 

 Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót  

na bieżąco sprawdzać w naturze. 

 Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi 

powłokami wykończeniowymi ( w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 

podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc. ), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką 

zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora ( różne kolory 

w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji ). Należy zastosować powłoki malarskie 

odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę 

instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki 

malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie 

wykonywania instalacji. 

 

Roboty montażowe 

 Urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z wytycznymi producenta oraz zachowując 

wszelkie środki bezpieczeństwa przewidziane przepisami BHP. Kanały wentylacyjne powinny być 

wykonane jako przewody o przekroju prostokątnym, połączone za pomocą kształtek wentylacyjnych. 

Zastosować należy osprzęt wentylacyjny : czerpnie powietrza, przepustnice, tłumiki, kratki nawiewne 

i wywiewne, wentylatory wywiewne dachowe.  

 

 



 
 

54 
 

BIOPRO Sp. z o.o. 
+48 609 981 888  

info@biopro.pl 
www.biopro.pl 

Kontrola jakości robót 

Kontrola techniczna i badania laboratoryjne  

– Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń ; 

–   Połączenia powinny być szczelne ; 

–   Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ; 

–   Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem ; 

–   Sprawdzenie usunięcia wszystkich wad ; 

–   Sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji mechanicznej ; 

–   Próby szczelności. 

 

1) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych   

cech materiałów podanych w niniejszej STWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych  

PN ( EN – PN )  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych   

 i reprezentatywnych wyników dla całości  wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje  Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym  

w PZJ do akceptacji. 

2) Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów   

z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są : szt. – dla urządzeń; mb – 

dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  

zakres  robót  wykonanych  zgodnie  z dokumentacją projektową i STWiORB. 
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Odbiór robót instalacyjnych 

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w rozdziale „Wymagania ogólne". Celem 

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi ( PN, EN-PN ). 

Badanie przy odbiorze 

Badania odbiorowe instalacji wentylacji mech. Zależne są od rodzaju odbioru technicznego 

robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997,  PN-EN 1610:2002. 

 

Odbiór częściowy 

          Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 

przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić : 

 –     zgodność wykonania z projektem ; 

 –     użycie właściwych materiałów ; 

 –     wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji ; 

 Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 

jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.        Kierownik budowy jest zobowiązany, 

zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze  technicznym  –  częściowym  instalacji 

wentylacji mech.,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  

próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 

 

Odbiór końcowy 

 Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 

odbioru końcowego. 
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 W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 

wykonawcy inwestora i użytkownika ; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również : 

− przedstawiciel nadzoru sanitarno – epidemiologicznego ; 

− przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego ; 

− przedstawiciel straży pożarnej. 

 Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 

uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego. 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

− zgodność wykonania z projektem ; 

− zgodność wykonania z WTWiO. 

 Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty : 

– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi w trakcie budowy ; 

              – Dziennik budowy i książkę obmiarów ; 

              – protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” ; 

              – protokoły wykonanych prób i badań ; 

              – świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających      

                  odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie ; 

              – Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 

w instalacjach.  

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 

działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 

dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 

wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 

zgodności terminów realizacji. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.  57 ust.  1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia :– o wykonaniu instalacji wentylacji zgodnie z dokumentacją 

projektową, warunkami  pozwolenia na budowę i  warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru  
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( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami ),–  o doprowadzeniu do 

należytego stanu i  porządku terenu budowy. 

 

Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

 Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 

wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego 

obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących  

Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W Cenie Ryczałtowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, w zakresie robót objętych niniejszymi STWiORB należy uwzględnić : wszystkie materiały, 

robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zasady rozliczenia płatności 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą  następuje  po 

dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość  

tych  robót  obliczona  na  podstawie  określonych  w  dokumentach  umownych ( ofercie ) cen 

jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji wentylacji uwzględniają : 

–  oznakowanie robót ; 

–  przygotowanie stanowiska roboczego ; 

–  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu ; 

–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi ; 

–  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót ; 

–  montaż kanałów, armatury i urządzeń ; 
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–  wykonanie prób ciśnieniowych ; 

–  usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót ; 

–  doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

Uwagi końcowe 

 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 

projektowanych instalacji sanitarnych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 

sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  

 

Przepisy związane 

–    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ; 

–    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie      

      ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ; 

–    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

     wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

      i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności ; 

–    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie    

     ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ; 

–    Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.44.92.881 ) ; 

–    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa     

      i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.03.47.401 ) ; 

–   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie     

     wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu      

     i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności ( Dz.U.98.55-362 ) ; 

–  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków     

    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi     

    zmianami ; 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie 

     systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki     

     uczestniczące w ocenie zgodności  oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych    
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     oznakowaniem CE ( Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011 ) ; 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  

     informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

     i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) ; 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie    

     sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania ich znakiem     

     budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ) ; 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie    

    dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia     

    zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia   

    ( Dz.  U.  z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ) ; 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  

     szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  

     wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

     ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664 ) ; 

 

 

Inne dokumenty 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 ; 

–  Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów ; 

–  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  – „Wymagania ogólne”; 

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania :  

–  PN–B–02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach ; 

–  PN–B–02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia ; 

–  PN–B–02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach ; 

–  PN–B–0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne ; 

–  PN–B–0141 l : 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia ; 

–  PN–76/B–03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego ;  

– PN–78/B–03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi ; 

–   PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne ; 

–   PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne ; 
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–  PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza ; 

–  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania ; 

–  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne ; 

–  PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność ; 

–  PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary ; 

– PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

       i użyteczności publicznej. Wymagania ; 

–  PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory.     

        Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania ; 

–  PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego ; 

–  PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne ; 

6.4.2. Instalacja elektryczna 

6.4.2.1 Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 

Zasilanie rozdzielni Rwent w budynku sortowni 

Istniejący budynek sortowni należy wyposażyć rozdzielnice Rwent zlokalizowaną w 

projektowanym pomieszczeniu technicznym sprężarki. Jako zasilanie podstawowe przewidziano 

zasilanie z sieci elektroenergetycznej istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej 

w budynku administracyjnym z pola nr 01 sekcji nr 2. Powyższa rozdzielnica ma umożliwiać wyłączenie 

zasilania za pomocą wyłącznika przeciwpożarowego w przypadku wystąpienia awarii bądź pożaru 

przewidzianego w miejscu innych wyłączników. Całą trasę linii kablowych pomiędzy stacją 

transformatorową abonencką a  halą sortowni w kierunku rozdzielnicy Rwent należy wykonać kablami 

miedzianymi 4-żyłowymi w układzie TN-C typu YKXS w izolacji XLPE o przekroju odpowiednim do mocy 

zasilanego obiektu. Powyższy kabel należy układać na 10 cm warstwie piasku o granulacji 0,2 oraz 

zasypywać 10cm warstwą piasku a następnie gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni. W 

przypadku prowadzenia okablowania przez halę sortowni (pomieszczenie rozładunku) należy 

przewidzieć montaż projektowanego kabla na projektowanych korytkach kablowych zainstalowanych 

do ścian budynku w celu umożliwienia przejścia z projektowana linia kablowa przez halę w kierunku 

projektowanej rozdzielnicy Rwent zlokalizowanej w projektowanym pomieszczeniu technicznym 

sprężarki. Dodatkowo trasy projektowanych linii kablowych należy oznaczyć folią koloru niebieskiego 

o szerokości 30cm i grubości 0,5mm Trasy projektowanych linii kablowych należy ułożyć w całości rurze 

ochronnej o przekroju nie mniejszym niż Ø110 z zastosowaniem odpowiednich uszczelnień 
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zapobiegającym zamuleniu oraz wnikaniu wody do wnętrza rury. Prace związane z ułożeniem 

projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV należy wykonywać w sposób najmniej 

inwazyjny w istniejącą nawierzchnię z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. W przypadku 

braku możliwości zastosowania metod bezwykopowych oraz w miejscach skrzyżowań istniejąca 

infrastrukturą techniczną nawierzchnię należy odtworzyć i przywrócić do stanu istniejącego stosując 

materiały nie gorsze aniżeli zamontowane na obiekcie wraz z odtworzeniem odpowiednich warstw 

podbudowy. W tym celu należy wykonywać stosowna dokumentacje fotograficzną Podczas 

przechodzenia przez przegrody ścian budynku od strony zewnętrznej i wewnętrznej budynku należy 

zastosować odpowiednie uszczelnienia gazo i wodoszczelne zachowaniem odpowiednich standardów 

przeciwpożarowych. 

Wewnętrzne linie zasilające 

Wewnętrzne linie zasilające od rozdzielni Rwent do urządzeń odbiorczych należy układać na 

istniejących szachtach lub na istniejących korytach kablowych. Powyższe połączenia należy wykonać za 

pomocą przewodów miedzianych pięciożyłowych typu YKXS o przekroju odpowiednim do obciążenia 

danego obwodu. W przypadku pomieszczeń w strefach przeciwwybuchowych należy zastosować 

okablowanie wykonane z materiałów w nierozprzestrzeniających płomienia typu N2XH o izolacji z 

polietylenu usieciowanego (2X) i o powłoce z tworzywa bezhalogenowego (H), o ograniczonym 

wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych podczas spalania, z żyłą ochronną (J) 

Rozdzielnica elektryczna Rwent 

Lokalizacja projektowanej rozdzielnicy głównej Rwent należy przewidzieć w pomieszczeniu  

technicznym. Rozdzielnica powinna być  wykonana z tworzywa trudnopalnego przystosowana do 

montażu natynkowego wyposażona w szyny do montażu modułowego zamykana z zamkiem na klucz 

zachowując właściwy stopień szczelności. Dla pomieszczeń wilgotnych min. IP44. Rozdzielnice Rwent 

należy wyposażyć w wyłącznik główny sterowany ręcznie z przedłużonym napędem obrotowym 

dwupozycyjnym zlokalizowanym na przednich drzwiach powyższej rozdzielnicy wraz z sygnalizacją 

stanu pracy za pomocą lampek sygnalizacyjnych koloru czerwonego i zielonego. Jako zabezpieczenie 

odbiorów należy wyposażyć je w wyłączniki z członem zwarciowym i przeciążeniowym oraz czujnik 

zaniku i asymetrii faz. Rozdzielnice Rwent dodatkowo należy wyposażyć w zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym przyłączona do szyny PE 

powyższej rozdzielnicy Rwent. Rozdzielnica Rwent należy wykonać i dobrać odpowiednio do wymagań 

urządzeń zainstalowanych w budynku z uwzględnieniem odpowiedniej separacji poszczególnych 
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obwodów zasilanych przez właściwe WLZ-ty z zastosowaniem min 30% rezerwy na ewentualną przyszłą 

rozbudowę. 

Sterowanie automatyką 

Jako system sterowania zastosowano sterownice Insight Contrl Panel wyposażonej w 

przemiennik częstotliwości o napięciu 400V i częstotliwości 50Hz obsługujący projektowaną wentylacje 

mechaniczną o mocy 37kW. Obsługa wentylacji odbywa się za pomocą panelu operatorskiego HMI. 

Ponadto w przypadku konfiguracji tego typu osiągi wentylatorów można regulować ręcznie, za pomocą 

interfejsu sterowniczego VFD i pętli sterowania z regulatorem proporcjonalno-całkująco-

różniczkującym (PID) Panel sterowniczy należy zlokalizować w pomieszczeniu sterowni budynku 1C. 

Sterowanie pracą wentylacji mechanicznej będzie się odbywać za pomocą czujników zainstalowanych 

na hali sortowni.  

Parametry panelu sterowania w zestawieniu tabelarycznym 

 

W ramach konserwacje i napraw powyższa automatyka powinna umożliwiać wyłączenie 

zasilania a główny wyłącznik powinien być posiadać możliwość zablokowany w pozycji wyłączony.                              

W przypadku sytuacji awaryjnych np.: pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub innych sytuacji 

awaryjnych powyższy system sterownia powinien posiadać możliwość wyłączenia zasilania za pomocą 

zainstalowanych czujników, lub za pomocą wyłącznika awaryjnego. 
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Instalacja gniazd wtykowych 3 – fazowych 

W obiekcie w celu poprawności zasilania urządzeń wentylacji należy przewidzieć gniazda z 

zasilaniem trójfazowy do podłączenia urządzeń, które będą wymagały powyższej instalacji 

dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych 

pomieszczeń oraz wymagań użytkownika obiektu. Stosować przewody pięcioprzewodowe miedziane 

o przekroju odpowiednim do stanu obciążenia przez odbiornik elektryczny. Poszczególne gniazda 

muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych 

rozdzielnicach.  

 

Wytyczne wykonania instalacji gniazd wtykowych: 

- wszystkie gniazda wtykowe powinny być wyposażone w bolec ochrony z przyłączonym przewodem 

ochronnym PE w kolorze żółto zielonym 

- sposób rozprowadzenia instalacji wykorzystujący w sposób maksymalny istniejąca strukturę z 

wykorzystaniem koryt kablowych 

- w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP 44 

- wszystkie gniazda należy zabezpieczyć oprócz wyłączników nadprądowych o odpowiedniej 

charakterystyce wyłącznikami różnicowo prądowymi wysoko czułymi o prąd wyzwalającym 

max.  IΔn=30 mA z zastosowaniem dla konkretnego rodzaju obciążenia poprzez przepływ różnych 

rodzajów prądów upływu: 

AC – prąd przemienny sinusoidalny (wyłącznik reaguje tylko na prądy różnicowe przemienne 

sinusoidalnie) 

A – prąd przemienny sinusoidalny, prąd sinusoidalny wyprostowany jednopołówkowo i impulsowy 

(wyłącznik reaguje na prądy różnicowe przemienne sinusoidalnie, na prądy pulsujące jednopołówkowe 

ze składową stałą, do 6 mA) 

B – prąd przemienny sinusoidalny, prąd sinusoidalny wyprostowany jednopołówkowo i impulsowy, 

prąd stały (wyłącznik reaguje na prądy jak wyżej, i na prądy wyprostowane (uniwersalny) 
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Główna szyna wyrównawcza i lokalna szyna wyrównawcza 

W celu wyrównania różnicy potencjałów w pomieszczeniu sortowni należy przyłączyć 

wszystkie urządzenia projektowanej wentylacji mechanicznej do istniejącej szyny wyrównawczej. 

Powyższa szyna powinna umożliwiać uzyskanie zbliżonego potencjału na ww. elementach w 

warunkach normalnej pracy, jak również w przypadku uszkodzeń. Powyższe projektowane uziemienie 

powinno być włączone w istniejący układ uziemień hali sortowni. Wartość powyższego uziemieni nie 

powinna przekraczać R≤10 Ohm 

Ochrona przepięciowa 

Dla zapewnienia ochrony przepięciowej wewnętrznej linii zasilającej od wyładowań 

elektrycznych oraz przepięć w sieci elektroenergetycznej w rozdzielnicy Rwent należy przewidzieć 

montaż ograniczników przepięć klasy II. W obwodach sterowania, elektroniki oraz rozdzielnicach 

automatyki należy zamontowanie ochronników przepięciowych klasy III. Dodatkowo należy 

przewidzieć doubezpieczenie ogranicznika przepięć, jeżeli wymaga tego karta DTR producenta. 

Wszystkie zamontowane ograniczniki przepięć powinny posiadać odpowiednią koordynację. 

 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

W celu wyrównania różnicy potencjałów mogących wystąpić na obudowach i innych 

elementach przewodzących wyposażenia budynku oraz projektowanej wentylacji mechanicznej, w tym 

celu należy wykonać połączenia wyrównawcze przewodem giętkim typu Lgy koloru żółto zielonego o 

przekroju min. 6mm2. Połączenia z elementami czynnymi należy wykonać za pomocą obejm oraz 

końcówek miedzianych prasowanych z zastosowaniem kapturków termokurczliwych. 

 

Próby i testy 

W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji elektrycznej kontroli będą podlegały 

a) użyte wyroby, 

b) jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych. 
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Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę powinny być 

poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone 

atestem wydanym na piśmie przez producenta 

Próby i pomiary wykonywane na budowie w przypadku części elektrycznej powinny 

obejmować:  

– poprawność oznakowania;  

- ciągłości połączeń obwodów oraz połączeń wyrównawczych; 

– rezystancji izolacji przewodów i kabli; 

– ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 

– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

- badanie instalacji uziemiającej  

 Mierniki wykorzystane do pomiarów powinny odpowiadać charakterowi danego pomiaru 

przyrząd i urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty. Pomiary powinny być przeprowadzone 

przez osobę uprawnioną z aktualnymi zaświadczeniami na dzień wykonywania pomiarów przy 

urządzeniach elektrycznych w obecności Inspektora Nadzoru z ramienia inwestora przy zastosowaniu 

odpowiednich technik dostosowanych do materiałów w budowanych zainstalowanych na danym 

obiekcie budowlanym w oparciu o stosowne normy.  

6.4.2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z modernizacją, na pracującym zakładzie, systemu wentylacji i odpylania hali 

sortowni na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie 

wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla ww. modernizacji.  

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.  

Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą instalacji elektrycznych zewnętrznych i 

wewnętrznych na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie URBIS Sp. z o.o. w 

Gnieźnie wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla ww. modernizacji.  
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Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w mniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią.  

Złącze instalacji elektrycznej - jest to urządzenie łączące sieć elektroenergetyczną z instalacją 

elektryczną w budynku , poprzez które instalacja ta jest zasilana energią elektryczną.  

Wewnętrzna linia zasilająca - jest to zespól elementów instalacji stanowiący połączenie pomiędzy 

złączem instalacji elektrycznej a urządzeniem pomiarowym (urządzeniami pomiarowymi ), służący do 

rozdziału energii elektrycznej na poszczególne instalacje odbiorcze, czyli część instalacji przewodząca 

niemierzoną energię elektryczną; wielkość budynku i liczba mieszkań warunkują wielkość i złożoność 

wewnętrznej linii zasilającej, w skład której mogą wchodzić również rozdzielnice główne budynku.  

Instalacja odbiorcza - jest to zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych poprzez 

urządzenie pomiarowe i chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem ; w 

szczególności w budynkach mieszkalnych wyróżnia się instalację odbiorczą mieszkaniową, służącą do 

zasilenia określonego mieszkania i instalację odbiorczą administracyjną, służącą do zasilania 

odbiorników użytkowanych wspólnie przez mieszkańców budynku wielorodzinnego; początek 

instalacji odbiorczej stanowi odgałęzienie od wewnętrznej linii zasilającej, a w jego skład wchodzą : 

zabezpieczenie przedlicznikowe, urządzenie pomiarowe, tablica rozdzielcza (mieszkaniowa bądź 

administracyjna) i obwody odbiorcze wraz z ich oprzewodowaniem i wyposażeniem .  

Rozdzielnica - jest to urządzenie zlokalizowane w mieszkaniu , zasilane jedną linią bezpośrednio z 

urządzenia pomiarowego, w którym następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody 

odbiorcze danej instalacji odbiorczej; rozdzielnica mieszkaniowa grupuje zabezpieczenia 

przetężeniowe tych obwodów, urządzenia różnicowoprądowe oraz niektóre urządzenia sterownicze 

instalacji odbiorczej, jeśli jest ona w takie urządzenia wyposażona .  

Obwód odbiorczy - jest to część instalacji odbiorczej, mieszkaniowej bądź administracyjnej, znajdująca 

się za ostatnim zabezpieczeniem przetężeniowym instalacji (patrząc od strony źródła zasilania) i służący 

bezpośrednio do zasilania określonego odbiornika, grupy odbiorników bądź gniazd wtyczkowych.  

Urządzenie pomiarowe - jest to licznik energii elektrycznej.  

Urządzenie sterujące - jest to urządzenie przełączające licznik wielotaryfowy, sterowane sygnałem 

radiowym bądź zegarem przełączającym.  

Zabezpieczenie nadprądowe (przetężeniowe) - to urządzenie służące do ochrony przewodów 

instalacyjnych określonego obwodu i odbiorników energii elektrycznej zasilanych z tego obwodu przed 

skutkami przepływu prądów przetężeniowych; zabezpieczeniem nadprądowym jest zwykle wyłącznik 

instalacyjny lub bezpiecznik .  

Urządzenie różnicowoprądowe (wyłącznik różnicowoprądowy) - to urządzenie mechanizmowe 

reagujące na wartość prądu różnicowego w danym obwodzie, większego od znamionowego prądu 

wyzwalającego; urządzenia różnicowoprądowe służą do ochrony przed niebezpiecznymi prądami 

rażeniowymi i przed pożarem instalacji.  
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Zabezpieczenie przedlicznikowe - jest to ostatnie zabezpieczenie nadprądowe przed urządzeniem 

pomiarowym, patrząc od strony źródła zasilania, chroniące daną instalację odbiorczą od skutków 

przetężeń  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

Wymagania ogólne dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.5. 

MATERIAŁY  

Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.2. 

Wymagania szczegółowe  

Materiały stosowane przy układaniu kabli  

Piasek - stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 

wymaganiom BN-87/6774-04 .  

Folia - służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną 

z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-

68/6353-03.  

 

SPRZĘT  

Wymagania szczegółowe  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne 

dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację.  

TRANSPORT  

Wymagania szczegółowe  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniem i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Wykonawca przystępujący 

do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu:  

− samochodu skrzyniowego,  

− przyczepy dłużycowej,  

− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  

− samochodu dostawczego,  

− przyczepy do przewożenia kabli.  
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Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów.  

WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania szczegółowe  

Wykopy pod kable  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być 

składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 

stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 

zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości 10 i 

zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie 

spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy 

rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.  

Układanie kabli  

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 

powinna być mniejsza niż 0 st. C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 

promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego 

średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością do 5 cm na 

warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 

gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 

30 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 

wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać 

oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; 

pozostawienie 2- metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy 

pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym 

niż 2,5kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m.  
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Rozdzielnice elektryczne  

Rozdzielnice elektryczne należy lokalizować w taki sposób aby umożliwiały swobodny dostęp 

do urządzeń w nich zamontowanych. Wszystkie elementy zamontowane w rozdzielnicach jaki i one 

same powinny być fabrycznie nowe bez wad i usterek. Rozdzielnice ze względu na swój charakter pracy 

powinny być wykonane z materiału trudno rozprzestrzeniającego płomień. Wszystkie wprowadzenia 

kabli jak i wyprowadzenia kabli powinny być zabezpieczone za pomocą dławic kablowych 

dostosowanych do parametrów montowanych urządzeń   

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  

Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę 

oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez  

Samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-S [Zerowanie] 

Samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-S [Zerowanie] polega na połączeniu części 

przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE i powodującym w warunkach 

zakłóceniowych odłączenie zasilania zgodne z normą PN-IEC 60364-4-41 . Dodatkowo przy szafie 

oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 

200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 10 omów. Zaleca się 

wykonywanie uziomu z bednarki ocynkowanej 25x4 mm ułożonej w rowie kablowym.  

Podstawowe założenia planowania instalacji elektrycznych w budynkach  

Wytyczne dotyczące wymiarowania i wyposażenia instalacji, zawarte w mniejszym 

dokumencie, stanowią merytorycznie jednolitą całość z normą N SEP-E-002 i zawierają podstawowe 

wymagania dotyczące projektowania instalacji elektrycznych w budynkach. Celem tych ustaleń jest 

zapewnienie technicznej poprawności wykonania instalacji oraz jej pożądanych walorów użytkowych 

w dłuższym, przewidywanym horyzoncie czasowym jej eksploatacji. Spełnienie tych wymogów wiąże 

się przede wszystkim z:  

• odpowiednim doborem przekrojów przewodów instalacyjnych ,  

• właściwym wyposażeniem instalacji w osprzęt i aparaturę zabezpieczającą. Ustalenia podane w 

niniejszym dokumencie odnoszą się zasadniczo do budynków mieszkalnych, choć można je również 

stosować do instalacji elektrycznych w innych budynkach o podobnych wymaganiach w zakresie 

wyposażenia w sprzęt elektrotechniczny.  

Informacje ogólne  

Przewody instalacji elektrycznych w budynkach powinny być prowadzone: 

• w rurkach, kanałach bądź listwach (korytkach) instalacyjnych,  

• w tynku , na tynku lub pod innymi pokryciami ścian,  

• na wierzchu pokrycia ścian (na tynku); ten rodzaj instalacji może być stosowany jedynie w 

pomieszczeniach, które nie służą do celów mieszkalnych. Dla każdego z wymienionych sposobów 

układania należy zastosować odpowiedni do niego rodzaj przewodów. Dobór przewodów 

instalacyjnych i sprzętu instalacyjnego ze względu na obciążalność prądową oraz ochronę przed 

porażeniami zewnętrznymi (mechanicznymi, cieplnymi i chemicznymi) powinien być dokonany według 

zasad podanych w normie PN-IEC-60364, w szczególności w części 4, arkusze 42 i 43.  
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Złącze instalacji elektrycznej i główna szyna wyrównawcza  

W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna wyrównawcza łącząca ze sobą 

elektrycznie uziom budynku, przewód ochronno-neutralny PEN sieci zasilającej, jeśli ta sieć pracuje w 

układzie TN-C, albo ochronny PE, jeśli sieć pracuje w układzie TN-S, oraz wszystkie połączenia 

wyrównawcze główne. Główna szyna wyrównawcza powinna być umieszczona możliwie blisko złącza 

i wyprowadzonego zacisku uziemienia budynku. Wskazane jest również, aby w tym pomieszczeniu było 

zlokalizowane wprowadzenie do budynku także innych instalacji (wodno-kanalizacyjnej, gazowej) tak , 

aby główne połączenia wyrównawcze wykonane były wewnątrz omawianego pomieszczenia. Jeśli sieć 

zasilająca pracuje w układzie TN-C, to rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN tej sieci na 

przewody: neutralny N i ochronny PE niezbędny do tego , aby instalacja w budynku pracowała w 

układzie TN-S, powinien być dokonany w głównej szynie wyrównawczej.  

Wewnętrzne linie zasilające (WLZ)  

Przewody WLZ należy prowadzić wewnątrz budynku w miejscach ogólnie i łatwo dostępnych, 

przykładowo takich jak klatki schodowe (z wyjątkiem klatek schodowych o wyłącznym przeznaczeniu 

ewakuacyjnym) lub korytarze. Po przejściu przez sufit piwnicy przewody WLZ należy prowadzić w 

kanałach instalacyjnych, rurach instalacyjnych bądź jako instalację podtynkową. Wewnętrzne linie 

zasilające należy prowadzić jako linie trójfazowe o układzie TN-S lub TNC-S , a w przypadkach 

uzasadnionych również TI lub IT. Przekroje przewodów WLZ należy dostosować do charakteru 

zasilanych odbiorników. Zabezpieczenia przetężeniowe wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów 

odbiorczych instalacji elektrycznej powinny być wykonane w sposób spełniający warunki skutecznej 

ochrony przetężeniowej; w szczególności powinny one spełniać warunki skutecznej ochrony 

przewodów instalacyjnych od cieplnych skutków przeciążeń i zwarć, określone szczegółowo w normie 

PN-IEC-60364-4-43. Zabezpieczenie przetężeniowe (przeciążeniowe i zwarciowe) instalacji elektrycznej 

budynku jest realizowane jako wielostopniowe zabezpieczenie linii promieniowych. Poszczególne 

stopnie tego zabezpieczenia ( zabezpieczenie w złączu, WLZ, przedlicznikowe, instalacji odbiorczych, 

obwodów odbiorczych instalacji elektrycznej) powinny wzajemnie spełniać warunek selektywnego 

(wybiórczego) działania . Z tego względu zaleca się, aby na wszystkie zabezpieczenia począwszy od 

zabezpieczenia w złączu aż do zabezpieczenia przedlicznikowego instalacji odbiorczych stosować 

bezpieczniki. Stosowanie wyłączników na te zabezpieczenia dopuszcza się jedynie wówczas, gdy 

aparaty te zapewniają selektywność działania opisanego układu zabezpieczeń przetężeniowych. 

Zabezpieczenia w złączu, jak i wszystkie inne zabezpieczenia przetężeniowe plombowane przez 

dostawcę energii nie mogą być traktowane jako zabezpieczenie od przeciążeń lub zwarć dla 

któregokolwiek obwodu instalacji odbiorczej w mieszkaniu . Dopuszczalny spadek napięcia w instalacji 

WLZ, tj. od złącza do dowolnego licznika energii elektrycznej powinien być zgodny z wartościami 

podanymi w tablicy l. Obliczenia spadku napięcia należy dokonać dla prądu, wynikającego z 

obliczeniowej mocy szczytowej dla WLZ. Minimalne rozmiary przepustów w stropach i ścianach do 

przeprowadzenia przewodów WLZ wynoszą 60 mm x 60 mm. Wytrzymałość zwarciowa aparatury i 

osprzętu elektrycznego zainstalowanych w WLZ i w obwodach odbiorczych powinna być 

przystosowana do występujących warunków zwarciowych .  
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Urządzenia pomiarowe i sterownicze  

Urządzenia pomiarowe i sterownicze dostawcy energii powinny być zainstalowane w miejscu 

łatwo dostępnym, np. w pomieszczeniu w którym zlokalizowane jest złącze, na klatkach schodowych, 

jednak nie ponad stopniami schodów. Rodzaj i liczbę urządzeń pomiarowych i sterowniczych należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Przy projektowaniu zabudowy urządzeń pomiarowych i sterowniczych na 

klatkach schodowych powinno się uwzględniać zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim szerokość 

drogi ewakuacyjnej w tych pomieszczeniach.   

Wyrównanie potencjałów  

W celu uniknięcia zagrożenia porażeniowego spowodowanego znaczną różnicą potencjałów 

pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi w instalacji elektrycznej należy wykonać połączenia 

wyrównawcze. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać zgodnie z punktem 3.10.3.2 

Połączenia wyrównawcze miejscowe, łączące części metalowe dostępne z przewodem ochronnym PE, 

należy wykonać przede wszystkim w pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu porażeniowym, 

zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-701 i PN -IEC 60364-7-702. Przekroje przewodów wyrównawczych 

określa norma PN-IEC 60364-5-54. Połączenia te należy wykonać niezależnie od zastosowanego środka 

ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania szczegółowe  

Wykopy kable  

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową i STE. Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu 

Id wg BN-83- 8836-02 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.  

Linia kablowa  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary:  głębokości zakopania kabla,  grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,  odległości folii 

ochronnej od kabla,  rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. Pomiary należy wykonywać, co 10 m 

budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy 

wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad 

kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.  

Instalacja przeciwporażeniowa  

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 

i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać, co 10 m, przy czym 

bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy 

wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w 

dokumentacji projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy 

zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki 

pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  
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Zagęszczanie gruntu  

Należy przeprowadzić badanie stopnia zagęszczenia gruntu Id wg BN-83- 8836-02 przy każdym 

słupie oświetlenia. Należy przeprowadzi badanie stopnia zagęszczenia gruntu Id wg BN-83- 8836-02 w 

miejscu układania odcinków kabli (pomiędzy stacja a halą sortowni).  

Instalacje wewnętrzne  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  

- zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, projektem i instrukcjami montażu,  

- certyfikat na zamontowane programy użytkowe, 

- protokołów pomiarów elektrycznych,  

- zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami. Sprawdzeniu podlegają:  
Zamontowane rozdzielnice, przewody, gniazda, oprawy i pozostałe aparaty elektryczne,  zamontowana 
instalacja odgromowa i wyrównawcza,  ułożone przewody i kable wewnątrz budynku,  zamontowane 
koryta kablowe.  

 

OBMIAR ROBÓT  

Wymagania szczegółowe  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STE, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Obmiar obejmuje całość instalacji 

elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest:   

• dla kabli i przewodów – m    

• dla rozdzielnic oraz układów sterowania – kpl   

• dla aparatów elektrycznych – szt.  

ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania szczegółowe  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: − wykopy pod fundamenty i 

kable, − posadowienie fundamentów − ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, − 

wykonanie uziomów taśmowych.  
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Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować,  

− geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

− protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.  

− protokoły z dokonanych pomiarów rezystancji uziemień  

− protokoły z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji żył kabla (przewodów) i ich ciągłości  

− protokoły z badania stopnia zagęszczenia gruntu Id wg BN-83- 8836-02 przy każdym słupie 
oświetlenia  

− protokoły z badania stopnia zagęszczenia gruntu Id wg BN-83- 8836-02 w miejscu układania 
odcinków kabli (pomiędzy słupami)  

− protokoły prób montażowych,  

− oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,  

− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje 
zgodności,  

− oprogramowanie systemowe wraz z licencjami,  

− protokoły prób działania aparatów.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Składniki ceny  

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. szaf rozdzielczych obejmuje odpowiednio:  

− wyznaczenie robót w terenie,  

− dostarczenie materiałów, 

 − wykopy kable,  

− zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,  

− montaż instalacji przeciwporażeniowej,  

− układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,  

− podłączenie zasilania,  

− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  

− konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.  
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PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych  

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 
odbiorze  

3. PN-88/B-06250 Beton zwykły  

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki  

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

7. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu  

8. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych  

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze  

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu  

14. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe nieprzekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1 kV.  

15. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa  

16. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach 
mieszkalnych. Podstawy planowania.  

17. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

18. N SEP-E-006 Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności). Wymagania. Wytyczne 
doboru. Komentarz  

19. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania  

20. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i 
badania  

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego  

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka  
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24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek  

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne  

28. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania.  

29. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 10.2 Inne dokumenty 1. Przepisy budowy 
urządzeń elektrycznych. PBUE 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaż 3. Rozporządzenie 
Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 
26.11.1990 r.) 4. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 

 

6.5. Wykończenie 

6.5.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 

Nie dotyczy. 

6.5.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Nie dotyczy. 

6.6. Zagospodarowanie terenu 

6.6.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 

Nie dotyczy. 

 

6.6.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Nie dotyczy. 
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, dlatego koniecznym będzie uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego/decyzji o warunkach zabudowy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu 

własności. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
 

Inwestycje realizować zgodnie z przepisami prawa w szczególności: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 

88), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 

195, poz. 2011), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, 

zmiany: Dz. U. Nr 242 poz. 2421 z 2004 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 



 
 

77 
 

BIOPRO Sp. z o.o. 
+48 609 981 888  

info@biopro.pl 
www.biopro.pl 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 września 1998r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 

Nr 126, poz. 839), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 

1422). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 

poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136), 

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

odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136, poz. 964), 

• Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 

z późniejszymi zmianami), 

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa  1989-1990. 

• – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

• – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

• Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary PN-EN-1505. 

• Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-EN 1507:2007. 
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• Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej PN-EN 12220. 

• Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 206+A1:2016-12. 

• Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna PN-EN 1744-

1+A1:2013-05. 

• Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

-- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności PN-EN 1367-1:2007. 

• Normy wymienione w pkt. 2.12.4.5 oraz wszystkie inne wymienione w treści niniejszego 

opracowania. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 
 

Do niniejszego Programu funkcjonalno–użytkowego dołączono kopię mapy zasadniczej terenu 

w skali 1:500. Rozwiązania zaproponowane na rysunku PZT1 – zagospodarowanie terenu – rysunek 

poglądowy, stanowią wartość informacyjną i mogą ulec zmianie na etapie wykonywania projektu 

budowlanego. 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych  
 

Zamawiający posiada do wglądu dokumentację geologiczno-inżynierską sporządzoną w celu 

rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych w rejonie projektowanego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w LULKOWIE, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie (rok 

opracowania: 2013; autor: BIURO GEOLOGII I SOZOLOGII GEOTECHNIKA). 
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Rycina 4. Przekrój geologiczno-inżynierski C-C’ 
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Rycina 5. Wyniki sondowania S-6 

W ramach modernizacji instalacji wentylacji i odpylania zakłada się posadowienie 

następujących urządzeń: wentylatora, odpylacza i neutralizatora odorów. Otwór G-5 jest 

reprezentatywny dla miejsca posadowienia ww. urządzeń. Przed przystąpieniem do prac projektowych 

zaleca się aktualizację informacji nt. geotechnicznych warunków posadowienia. 
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4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
 

Nie dotyczy. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 
 

Powierzchnie utwardzone w najbliższym otoczeniu przebudowywanej instalacji odpylania są 

wystarczające dla zapewnienia pól odkładczych dla czasowo składowanych dostaw konstrukcji i 

urządzeń gabarytowych oraz placów manewrowych sprzętu i środków transportu niezbędnych w 

trakcie realizacji robót. Wobec powyższego Zamawiający nie przewiduje konieczności 

przeprowadzania inwentaryzacji zieleni niskiej i wysokiej - ani przed ani po realizacji robót. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
 

Zamawiający w ramach badań środowiska na terenie ZZO prowadzi badania jakości powietrza. 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
 

Nie są wymagane. 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 
 

Dla przedmiotu zamówienia Zamawiający posiada aktualną kopię zasadniczej z zaznaczonymi 

zewnętrznymi sieciami/instalacjami, stanowiącymi źródło zasilania m. in. w wodę do celów 

technologiczno-sanitarnych. Ponadto Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą hali 

sortowni z zaznaczonymi wewnętrznymi instalacjami. Projektowane rozwiązanie nie może naruszać 

właściwości istniejących czynnych mediów w sposób powodujący zmniejszenie bądź utratę ich cech 

technologicznych wykorzystywanych obecnie do pracy ZZO. 
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4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

 

Dla potrzeb realizacji zamówienia nie jest niezbędna zmiana warunków obecnej umowy na 

dostawę energii elektrycznej oraz adaptacja istniejącej linii zasilania elektroenergetycznego w zakresie 

określonym przez dostawcę energii eklektycznej.  

 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 
 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac zostały szczegółowo opisane w 

Programie funkcjonalno–użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia  

z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania 

projektu budowlanego. 


