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I. ROBOTY BUDOWLANE /CPV - 45453000-7/ 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
przejęcia robót budowlanych związanych z wykonaniem: pn. „Remont-zbiornika – komór 
czerpalnych ścieków i stropu , renowacja ścian  i sufitów oraz konstrukcji stalowych w 
pomieszczeniu centralnej przepompowni ścieków - pomieszczenie krat mechanicznych w 
Oczyszczalni Ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 
19. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie : „Remont-zbiornika – komór czerpalnych ścieków i stropu , renowacja ścian  i 
sufitów oraz konstrukcji stalowych w pomieszczeniu centralnej przepompowni ścieków - 
pomieszczenie krat mechanicznych w Oczyszczalni Ścieków w Międzyzdrojach przy ul. 
Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19.” 
 

1.  Renowacja i uszczelnienie zasuwy oddzielającej przegrodę komory nr 1/nr2, o  
            średnicy nominalnej 800 mm na ciśnienie nominalne 2.5-4.0 MPa. 
2.  Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe  
            pionowych (ściany) i poziomych ( sufity)  niemalowanych 
3  Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych i poziomych (ściany i    
            sufity) niemalowanych 
4  Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16   
            mm 
5  Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką   
            antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm 
6  Wypełnienie ubytków powierzchni konstrukcji Ŝelbetowych przez torkretowanie ścian,   
           stropów, dna komór  po oczyszczeniu i zmyciu powierzchni  ścian, stropów i dna    
           komór, 
7  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10   
            mm 
8  Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych    
            otworach w ścianie i stropie 
9  MontaŜ zbrojenia ścian, stropu, dna  - pręty o śr. 10-14 mm 
10  Torkretowanie ścian, stropów, dna komór  po przygotowaniu powierzchni. 
11  Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie  
           dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych , zastosowanie materiału    
            odpornego na agresywne ścieki np. polimerowe powłoki ochronne lub inne. 
12  Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie   
          dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych 
13  MontaŜ zbrojenia ścian, stropu, dna  - pręty o śr. 10-14 mm 
14  śelbetowe płyty stropowe, grubości 10 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do  
            betonu 
15  Posadzka  przemysłowa odporna na środowisko agresywne. 
-  Impregnacja i zabezpieczanie podłoŜy betonowych systemem ASODUR-BI/BS -   
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          dwukrotne gruntowanie podłoŜy małochłonnych: ASODUR-BI 
-  Chemoodporna powłoka epoksydowa ASODUR-TE - grubowarstwowa na podłoŜa   
            wilgotne, gr. 1 mm 
-   Chemoodporna powłoka epoksydowa ASODUR-TE - pogrubienie o 1 mm, docelowa   
            grubość 3 mm. Krotność = 2 
16  Przykrycie kanałów na poziomie : - 6,23 
-  Konstrukcje podparcia dla zamknięcia , przykrycia kanału o masie elementu do 50 kg-   
            rama z kątownika 45x45x5 mm z stali szlachetnej, nierdzewnej. 
-          Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2 w    
            podłoŜach betonowych 
-      Wykonanie nakryw na kanału o wym. l=4600 mm i szerokości b=600 mm.blachą  
            ryflowaną z stali nierdzewnej, grub. blachy 6 mm.lub TROKOTEX grub. 40 mm 
17  Remont, renowacja ścian i sufitów od poziomu : -6,23 do poziomu  +3,50 
-  Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru   
            odpadającego tynku 
-  Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe     
            pionowych i poziomych pokrytych powłokami malarskimi 
-  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni   
            tynków 
-      Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni   
           tynków, gr. warstwy 1,0 mm 
-  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni   
            tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy do 3 mm. Krotność = 2 
-  Gruntowanie powierzchni tynków renowacyjnych pod farbę 
-  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne 
18  Oczyszczenie i malowanie farbami epoksydowymi konstrukcji stalowych, balustrad        
            itp. 
-  Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji  
           pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 
-  Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji  
            szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 
-  Suszenie piasku latem 
-  Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi    
            konstrukcji pełnościennych, powłoka grubości 200 mikronów. Krotność = 5 
-  Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi  
           konstrukcji kratowych, powłoka grubości 200 mikronów Krotność = 5 
-  Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji  
           pełnościennych, powloka grubości 80 mikronów. Krotność = 2 
-       Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji     
           kratowych, powłoka grubości 80 mikronów. Krotność = 2 
19  Wymiana drzwi stalowych i renowacja naświetli stalowych. 
-  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 
-      (z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną   
            systemu PI 50 
 -  Miniowanie okien i świetlików stalowych 
-  Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych 
 

UWAGA: Zakres wg dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i wizji lokalnej . 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z „I. Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w I. Wymagania Ogólne. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie 
danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz 
dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca 
w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie 
uwzględni transport na terenie budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów 
niniejszej ST oraz ustali we własnym zakresie miejsce składowania ziemi i gruzu. 
2. Materiały 
NaleŜy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające dokumenty 
stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie  
z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2000 r. nr 106/00 póz. 1126 
z późniejszymi zmianami. Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje 
Inspektora. 
 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji: 
 

- ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny środek gruntujący  
- ASODUR-SG2 - Ŝywica epoksydowa 
- ASODUR-TE - Ŝywica epoksydowa 
- ASODUR BI - rozpuszczalnikowa Ŝywica epoksydowa 
- ASODUR GBM - Ŝywica epoksydowa 
- benzyna do lakierów 
- beton wodoszczelny W8 klasy C25/30  (min.) 
- blacha ryflowana z stali nierdzewnej, grub. 6 mm lub Trokotex 
- cement "35" z dodatkami 
- deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 
- deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 
- drewno okrągłe na stemple budowlane 
- drut stalowy okrągły miękki 
- elektrody 100 szt. 
- emalia epoksydowa chemoodporna 
- farba epoksydowa do gruntowania odporna na paliwa płynne i wodę morską 
- farba epoksydowa do gruntowania odporna na środowisko agresywne-ścieki miejskie 
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 
- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % 
- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Inducret (ASOCRET)-OS /TG - środek gruntujący 
- Inducret (ASOCRET)-OS/BF - farba do betonu 
- Inducret (ASOCRET)-OS/BF - farba do betonu' 
- Inducret BIS- mineralna powłoka szczepna 
- Inducret BIS (Asocret-KS/HB) mineralna powłoka antykorozyjna 
- kołki kotwiące 
- kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. 
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- masa uszczelniająca silikonowa 
- materiały na uszczelnienie pomiędzy ścianą oddzielająća komory a zasuwą 
- drzwi z kształtowników aluminiowych 
- zbrojenie: siatka  ze stali BSt500S dn=10 mm o oczkach 150x150 mm 
 
UWAGA 
  
 - Dopuszcza się zastosowanie technologii i  materiałów innych niŜ przyj ęte w    
   projekcie,   przedmiarze o  takich samych lub wyŜszych parametrach technicznych   
   i  właściwościach. 
 

-W związku z tym, Ŝe niniejszy projekt dotyczy remontu istniejącego obiektu 
wszelkie dodatkowe prace budowlane, nieujęte w niniejszym opracowaniu 
projektowym oraz uszkodzenia elementów budynku nie stwierdzone podczas wizji 
lokalnej, które wynikną w trakcie prowadzenia robót budowlanych, naleŜy ująć w 
kalkulacji, wycenie robót. 
 
-W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

 
      

 
3. Sprzęt 
Sprzęt według specyfiki branŜowej robót i wymaganiami ogólnymi według  
I. Wymagania ogólne. Zasadniczym sprzętem niezbędnym do wykonania robót będących 
przedmiotem niniejszej ST są: 
 
            agregat grzewczy elektryczny do 60000 kcal/h 

agregat wodny ciśnieniowy 
betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 
ciągnik kołowy 37-50 KM 
ciągnik kołowy 75-85 KM 
deskowanie systemowe kpl. 
Piaskarka do czyszcz. metali 
piaskarnia 
pompa do betonu na samochodzie 
przyczepa skrzyniowa 10 t 
przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
samochód skrzyniowy do 5 t 
spawarka elektryczna wirująca 300 A 
spręŜarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min 
środek transportowy 
Torkretnica b.spręŜ.pow.2,0m3 
wyciąg 
śuraw samochodowy 5-6t  (1) 
śuraw samochodowy do 4t (1) 
Ŝuraw samojezdny kołowy do 5 t 
drobny sprzęt budowlany (szlifierki kątowe, wiertarki, itp.). 
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4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „I. Wymagania Ogólne". 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w „I. Wymagania Ogólne". 
5.2. Zakres wykonania robót 
Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową uszczegółowiony  
w Przedmiarze Robót. Ogólny zakres robót objętych niniejszą specyfikację obejmuje: 
      -    Roboty remontowo-renowacyjne 
      -    Roboty przygotowawcze 
      -    Roboty zbrojarskie 

- Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
- Roboty ślusarskie 
- Roboty zabezpieczające :powłoki  ochronne ścian i stropów . 
- Stolarka  drzwiowa. 
- Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie. 
- Roboty posadzkarskie. 
- Roboty elektryczne 
 

Prace wykonać zgodnie z Warunkami Ogólnymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne  dokumenty: 
       
      -    protokoły elektryczne – kpl 
      -    projektową dokumentację powykonawczą,  

- dokumenty atestacyjne wbudowanych materiałów, materiałów inne. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „I. Wymagania Ogólne". 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową  
i obowiązującymi przepisami. Na Ŝądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa 
utylizacji odpadów. 
 
7. Przepisy związane 

1. Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym 
ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe).  

2. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta.  
3. Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budownictwa w Warszawie.  
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4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. TOM I-III. 
Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 1990. 

5. Polskie Normy PN oraz PN-ISO dla danej branŜy. 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Opracował : mgr inŜ. Krzysztof Nowak 
 
 
 
 

 


