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1. Przedmiot inwestycji, sposób wykonania robót  

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Budowa i 
modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej  na terenie Miasta Bełchatowa";-  
Kontrakt 10 - "Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej  
oczyszczalni ścieków".   
 

Sposób wykonania robót: 
„System zlecony” przez Zamawiającego;- „zaprojektuj i wybuduj”. 
 

2. Inwestor 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie  
   ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, 97- 400 Bełchatów 

3. Jednostka projektowania 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 
ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
tel. (0-71) 343-85-58 , fax: (0-71) 342-43-04 

4. Stadium dokumentacji 

Projekt wykonawczy – specjalność technologiczna. 
 Renowacja kanalizacji     
 Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej. 

5. Podstawa opracowania 

Formalną podstawę niniejszego opracowania stanowi: 
1) Umowa z Inwestorem oraz PFU 
2) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 
3) Uzgodnienia z Inwestorem/Zamawiającym. 
4) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 

 

6. Materiały oraz źródła informacji wykorzystane do opracowania 

1) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntów. 
2) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
3) Wizje lokalne i pomiary własne. 

7. Opis rozwiązań projektowych  

Stan istniejący:  

Stan techniczny istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur betonowych o średnicy Ø1200 mm jest zły. 
Zakłada się III stan jakości technicznej wg ATV istniejących kanałów.  
 
Stan projektowany:  
Zostanie  wykonana renowacja istniejącego rurociągu DN1200, doprowadzającego ścieki do oczyszczalni 
ścieków. o długości około 110 m, metodą pozwalającą zachować odpowiedni spadek i wytrzymałość 
kanału, wraz z remontem istniejących komór kanalizacyjnych, oraz renowacja kanału DN1000mm 
pomiędzy studnią zbiorczą a komorą krat. 
Roboty będą realizowane etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii oraz 
zapewnieniem sukcesywnego odprowadzania ścieków. Zostanie wykonany  rurociągu tymczasowy w celu 
przepompowywania ścieków do uzgodnionego z Inwestorem punktu w ciągu technologicznym 
oczyszczalni ścieków dla zapewnienia nieprzerwanej, prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków oraz 
systemu kanalizacji sanitarnej.  
Wybrany sposób renowacji zapewni pełną wytrzymałość mechaniczną kanałów, szczelność,  
odpowiednie parametry hydrauliczne, odporność na ścieranie oraz odporność chemiczną.  
Zostanie wykonana  wymiana zastawki głównej w komorze OB1 (studnia zbiorcza) na nową z napędem 
elektrycznym, wykonaną ze stali nierdzewnej. Sterowanie zostanie włączone w istniejący układ SCADA.  
Zostanie wykonana renowacja komory OB1A z wykorzystaniem istniejącej zastawki.  
Nowe przykrycia komór OB1 i OB1A wykonane ze stali nierdzewnej.  
 
Renowacja istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej  
Renowację kanałów zostanie przeprowadzona metodą zapewniającą odpowiednią wytrzymałość oraz 
prawidłowy spadek w kierunku oczyszczalni . Wykonana renowacja kanałów będzie gwarantować:  

 sztywność obwodowa kanału po modernizacji min SN 5 kN/m2;  

 średnicę wewnętrzna kanału po renowacji nie mniej niż 1000 mm;  

 dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k < 0, 2 mm);  

 najwyższą szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń;  

 przenoszenie obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy 
założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu,  
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Renowacja przewodów kanalizacyjnych i komór będzie prowadzona w etapach:  
1. Przedwykonawcze czyszczenie i inspekcja TV przy użyciu kamery kolorowej, która pozwoli określić 
stan istniejącego kanału, wybrać najlepszą technologię renowacji kolektora i komór (uwzględniającą 
wysoki poziom wód gruntowych i położenie obiektów na terenie zalewowym);  
2. Dobór rodzaju materiału gwarantującego uszczelnienie kanalizacji oraz przeniesienie wszelkich 
obciążeń,  
3. Przygotowanie komór i kanałów do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjętej technologii  
4. Wykonanie renowacji kanałów;  
5. Wykonanie renowacji komór;  
6. Uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację wynikających z przyjętego 
sposobu renowacji (np. wypełnienie przestrzeni między rurą istniejącą a nowo projektowaną, styk 
przestrzeni przepływowej studzienki po renowacji z częścią roboczą kinety, itp.);  
7. Wykonanie niezbędnych badań materiałów przyjętej technologii zgodnie z obowiązującymi normami;  
8. Przeprowadzenie powykonawczej inspekcji TV kamerą kolorową z obrotową głowicą w osi poziomej, 
pionowej i dostarczenie raportów z inspekcji;  
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem średnic kanałów i studni, materiałów 
kanałów i komór, spadków i długości kanałów (wykres przewyższeń);  
10. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty i  
dokonanie jego odbioru przez właściciela po zakończeniu robót . Do wykonania robót renowacyjnych 
wykorzystany będzie sprzęt:  

 kamera TV, kolor, z głowicą obrotową;  

 wóz ciśnieniowy dwufunkcyjny;  
 
Czyszczenie kolektora  
Uwaga: Przed wejściem do kanału i studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia 
kanału należy zbadać stan atmosfery w kanale, aby określić zawartość substancji toksycznych, palnych 
oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy 
stosować nadmuch świeżego powietrza. Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde 
(produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie).  
Czyszczenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.  
Wszystkie osady będa wydobyte na powierzchnię i odwiezione na zewnętrzne składowisko odpadów.  
 
Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza  
Inspekcja będzie przeprowadzona przy pomocy samobieżnej, kolorowej kamery TV z obrotową głowicą 
wprowadzoną do oczyszczonego kanału.  
Efektem wykonanej inspekcji  będzie film zapisany na płytę CD/DVD wraz z raportem z wykonanej 
inspekcji (zawierającym opis stanu kanału).  
 
Renowacja istniejących komór.  
W ramach remontu komór rewizyjnych na sieci zostanie wykonany następujący zakres robót:  

 wyłożenie cieku kinety materiałem,  

 uszczelnienie ścian komór i uzupełnienie ewentualnych ubytków w elementach konstrukcyjnych 
komór;  

 uzupełnienie spoin;  

 nałożenie powłok ochronnych na powierzchnie studni – 2 warstwy (podkładowej i 
nawierzchniowej);  

 demontaż istniejących i założenie wymaganej ilości nowych stopni złazowych;  

 demontaż istniejących i montaż nowych włazów żeliwnych kanałowych okrągłych, klasy D, z 
wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem, o nośności 40 Mg;  

 zaizolowanie na zewnątrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie dwukrotne środkiem 
izolacyjnym, powłokowym, stosowanym na zimno.  

 Naprawa ubytków oraz renowacja kinety.  
 
Do renowacji będą stosowane materiały o parametrach nie gorszych niż:  
1. szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0) zbrojone włóknem 
szklanym;  

2. odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 (klasa 
ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628;  

3. odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń;  

4. współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m;  

5. przyczepność do podłoża ≥ 2,0 Mpa;  

6. odporność na ścieranie po 1000 cykli < 6000 mg;  

7. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 55 Mpa;  
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8. nasiąkliwość po 28 dniach < 10%;  

9. możliwość obciążenia wodą ≤ 2 godzin;  

10. przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem – brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 MPa przez 
72 godziny;  

11. skurcz po 28 dniach < 0,07 %.  
 
Uszczelnienie i naprawa pęknięć.  
Do uszczelnienia studni będą stosowane materiały o parametrach nie gorszych niż:  
1. materiały pęczniejące na bazie cementu (wiązanie ok. 2 min);  

2. nasiąkliwość < 9%;  
3. odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 (klasa 
ekspozycji XA2);  

4. przyczepność do podłoża > 2,0 Mpa;  

5. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 Mpa;  

6. przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków.  
 
Dla materiałów naprawczych obowiązuje norma zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe deklaracje 
zgodności z w/w normą. Materiały stanowiące powłokę ochronną powinny posiadać Aprobatę Techniczną 
ITB z podanym zakresem stosowania odpowiadającym faktycznemu miejscu aplikacji.  
 
Wymiana stopni złazowych.  
Należy stosować stopnie żeliwne wg normy PN-EN 13101.  
 
Regulacja i wymiana włazów.  
Zostaną zainstalowane nowe włazy klasy D, z wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem, o nośności 40 
Mg.  

 

7.1. By passy na czas wykonania robót 

W związku z koniecznością wymiany urządzeń technologicznych zajdzie konieczność wykonania by -
pasów.  

Przepustowość oczyszczalni: 

Parametry pracy Oczyszczalni są określone w Decyzji znak: OS.6341.2.30.2012/2013 z dn. 
02.01.2013r. pozwolenie na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni i wynoszą:  
Qr max 6 570 000 m3/rok,  
Qd.śr 13 000 m3/dobę,  
Qmax.h. 1365 m3/h. 
Wydajność by pasu musi zapewnić przepustowość minimum  Qmax.h. 1365 m3/h. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u Zmawiającego wydajność na jaką mają zostać dobrane pompy by-pass. 
Na czas wykonania renowacji zajdzie konieczność  odłączenia odcinka kanału dopływowego DN1200 
mm. (o długości około 110m;- odcinek do renowacji ).  
 
Rozwiązanie by-passu przedstawiono na rysunku nr 1 
Zakłada się możliwość tłoczenia ścieków z komory o rzędnych na planie 197,91 / 192,20,       
Po wykonaniu renowacji odcinka kanału na dopływie będzie można skrócić długość by-pas, rozwiązanie 
przedstawiono na rysunku nr 2)     
 
 (parametry agregatów pompowych) 
 
Szacowane parametry agregatu pompowego (agregatów pompowych): 
- Wymagana wydajność (rzeczywista) Qmax.h. 1365 m3/h; (maksymalna godzinowa wydajność 
oczyszczalni)  
W przypadku postawienia agregatu obok studni na początku kanału do renowacji  
(komora o rzędnych na planie 192,20 / 197,91) oraz założeniu możliwości wykonania by passu z opisanej 
studni rzędne do obliczenia wysokości podnoszenia będą wynosić: 
- rzędna w miejscu posadowienia agregatu pompowego poziom terenu - 197,91 mnpm 
- rzędna dna studni z której będzie przetłaczany ściek 192,20 mnpm 
- najwyższa rzędna na trasie przyjęto ~ 199,39 mnpm 
- szacowana wysokość ssania pompy (197,91mnpm + 0,6m (założona wysokość wirnika do poziomu 
terenu) - 192,20 mnpm = 6,31 mnpm) ~ 6,40 m 
- szacowana maksymalna geometryczna wysokość podnoszenia pomp ;- 199,39 mnpm - 192,20 mnpm = 
7,19m  (wysokość geometryczna nie obejmuje strat miejscowych i liniowych w rurociągach)   
 
Miejsce włączenia rurociągu tłocznego: 
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Rurociąg tłoczny będzie ułożony na powierzchni terenu i włączony do kanału w budynku krat.  
 
długość tymczasowego rurociągu tłocznego: 
L ~ 118 m - 120 m  
 
Zakłada się posadowienie trzech agregatów pompowych o wydajności jednego agregatu około 700 m3/h,  
z uwagi na dużą wysokość ssania szacuje się że rzeczywista wydajność jednego agregatu będzie 
wynosić około 500 m3/h. (3 x 500m3/h = 1500 m3/h) 
Zakłada się ułożenie trzech rurociągów tłocznych, średnica pojedyńczego rurociągu będzie wynosić  dla 
Q = 500 m3/h;- PE100, SDR17, Dn355mm (średnic wewnętrzna Dw 312,8mm);- V=1,8 m/s 
 
(Dostawca agregatów pompowych potwierdzi, założoną rzeczywistą wydajność agregatów)  
 

7.2. Podparcia i mocowania rurociągów 

Należy wykonać podparcia i mocowania do ścian rurociągów technologicznych. Szczegółowy opis wg 
części konstrukcyjnej.  

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych oraz zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami/instrukcjami Inwestora. 
 

8.1. Kolejność realizacji - ogólny harmonogram realizacji 

Poniżej przedstawiono ogólny harmonogram realizacji robót: 
 protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę od Inwestora (Zamawiającego), 
 zabezpieczenie placu budowy, 
 budowa, i montaż elementów projektowanych, 
 rozruch urządzeń i instalacji wg DTR producentów/dostawców, 
 roboty wykończeniowe i porządkowe, 
 odbiór końcowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, przedstawi (Inwestorowi) do uzgodnienia 
szczegółowy harmonogram realizacji oraz technologię wykonania, która zapewni zachowanie ciągłości 
prawidłowej pracy obiektu. 

8.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi zalicza się: 

 urządzenia i obiekty technologiczne występujące na terenie pompowni, 
 istniejące sieci uzbrojenia terenu. 

Elementem, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, będzie również ruch 
pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń.    

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 
urządzeń i sieci, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych. 

8.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych oraz rozbiórkowo – montażowych: 

 wykonywanie wykopów, 
 zagrożenia przy transporcie i  rozładunku ciężkich materiałów, elementów, 
 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu  
 zagrożenia przy robotach prowadzonych na istniejących obiektach, przy jednoczesnym braku 

możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników, 
 zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych, 
 zagrożenia związane z wykonywaniem robót budowlanych z wykorzystaniem sprzętu 

elektrycznego, mechanicznego, spalinowego itp. 
 zagrożenia przy prowadzeniu robót w studniach kanalizacyjnych, komorach, zbiornikach itp., 
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 prowadzenie robót na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i przewodami elektrycznymi, 
elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, 

 zagrożenia związane z wykonywaniem robót budowlanych na wysokości. 
 

Miejsce występowania zagrożeń – teren oczyszczalni ścieków „Bełchatów”. 
 

Zagrożenia będą występowały w okresie eksploatacji oraz w czasie prowadzenia robót budowlanych. 
W okresie eksploatacji obiektu budowlanego należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym 
związanych z  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną zdrowia. 

8.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania robót budowlanych powinien przeszkolić wszystkich 
pracowników w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie powinno być 
przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP. 
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania robót powinien odbyć: 

 Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót - obejmujący charakterystykę 
występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom, 

 Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy - obejmujący BHP na stanowisku pracy. 
Szkolenie należy prowadzić m.in. w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia. 
Inwestor ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowego instruktażu dla pracowników wykonujących 
roboty budowlane, związanego z przyszłym miejscem pracy (zawierającego informacje o zagrożeniach  
i działaniach prewencyjnych) – wg zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego/Inwestora. 

8.4.1. Nadzór nad bezpieczeństwem pracy 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik 
budowy. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  
i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu, podrażnienia lub uszkodzenia skóry, podrażnienia 
lub uszkodzenia błon śluzowych, itp.). 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

8.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót przy realizacji 
inwestycji należą: 

 Wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu 
wewnętrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą 
montażu urządzeń oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz  
umożliwiającą sprawną komunikację na wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy. 

 Przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki 
pierwszej  pomocy medycznej oraz telefony komórkowe lub stacjonarne pozwalające w razie 
potrzeby na wezwanie m.in. straży pożarnej, karetki pogotowia oraz policji. 

 Odpowiednie przeszkolenie pracowników  nadzoru i fizycznych. 
 Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez 

zagrożeniami. 
 Składowanie ciężkich materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami BHP w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych (wydzielone  
i strzeżone zaplecze budowy). 

 Zabezpieczenie głębokich wykopów oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów 
zgodnie z przepisami ogólnymi BHP. 

 Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 
ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 
przygotowanie mostków pozwalających na bezpieczne dojście do stanowisk pracy. 

 Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu. 
 Wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone i 

wyposażone w poręcze. 
 Między Wykonawcą robót a Użytkownikiem powinna być stała współpraca. 
 Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia wyłącznie ręcznie. 
 Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci, kable i 

przewody z projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć 
odpowiednie działania zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a 
wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP. Do ochrony istniejących kabli 
elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie 
krzyżują się z projektowanymi sieciami należy zastosować rury dwudzielne osłonowe. 
Długości rur osłonowych Wykonawca robót dopasuje w trakcie realizacji. 

 Połączenia projektowanych rurociągów, kanałów z istniejącymi, należy zweryfikować i 
dopasować w trakcie realizacji. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane  
(Dz. U. z 2013r.1409 z późn. zm.) jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

         Numery telefonów alarmowych. 
NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH 

Lp. Nazwa instytucji Numer telefonu 

1. Pogotowie ratunkowe 999 

2. Straż pożarna 998 

3. Policja 997 

4. Pogotowie gazowe 992 

5. Pogotowie energetyczne 991 

6. Numer alarmowe z telefonu komórkowego 112 

9. Zaplecze budowy 

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla Wykonawcy robót. Teren zaplecza 
zostanie wyznaczony przez Inwestora/Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 

10. Warunki  realizacji przebudowy  

 Wyprzedzająco należy uzgodnić z Inwestorem termin i warunki prowadzenia prac budowlanych. 

 Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby była zapewniona ciągłość pracy 
oczyszczalni. 

11. Normy i przepisy związane 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi, 
m.in. : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)   
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska. 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r., w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994r. Nr 21 poz. 73) 
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 
1126) 

6. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)  

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 z 
późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( 
Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

12. 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. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

13. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
14. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
15. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
17. PN-92/ B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

12. Uwagi i zalecenia końcowe 
 

Wszelkie roboty przy budowie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, 
wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP.  
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych w terenie zabudowanym tj.: 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów 

 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 

 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 
składowania do miejsca montażu (m.in.   konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych 
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