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A. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego tomu 2B jest projekt wykonawczy budowy przepompowni ścieków 

wraz z zasilaniem, sterowaniem oraz utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do 
przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie, gmina Żukowo.  

Projekt wykonawczy tom 2A obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączem. 

1.1. Lokalizacja 

Teren objęty inwestycją obejmuje następujące działki: 704/43 (powstała z podziału 704/23), 
288/5, 424, 425/98, 704/7, 704/21, 705/56, 706/1, obręb Chwaszczyno.  

1.2. Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji: 

• Kompletna przepompownia sieciowa Dn1500 – 1 szt. 
• Komora zasuw DN2000 – 1 szt. 
• Zagospodarowanie terenu przepompowni 
• Nawierzchnia z płyt yomb – P=661,15m2 
 

2. Określenie Inwestora 
Inwestorem niniejszej budowy jest Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.  

3. Podstawy opracowania  
Podstawą opracowania są dokumentacje wykonane przez Zakład Inżynierii Wodno-

Ściekowej „Projekt” Sp. z .o.o, ul. Korfantego 9, Chodzież: 
1. Projekt budowalny „Budowa kanalizacji sanitarnej w dla rejonu ulic: Jana Pawła II, 

Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego i Staffa w Chwaszczynie, gmina Żukowo” – 
pozwolenie nr B.6740.1331.2014.MD z dnia 16.10.2014, 

2. Projekt budowalny „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach 
424, 704/23, 425/98, 704/7 w Chwaszczynie, gmina Żukowo” – pozwolenie 
nr B.6740.2884.2014.WM z dnia 02.02.2015, 

3. Projekt organizacji zaplecza i zagospodarowania placu budowy z lutego 2014 r.  
4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zieleni z lutego 2014 r. 
5. Geotechniczne warunki posadowienia przepompowni ścieków oraz kolektora 

sanitarnego opracowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Geocentrum Damian 
Klimowicz z Gdańska w październiku 2012 roku.  
 

Dodatkowo na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano poniższe opracowania: 
6. Projekt budowlany „Wewnętrzna linia zasilająca przepompownię ścieków przy 

ul. Jana Brzechwy i Stefana Żeromskiego w Chwaszczynie” – pozwolenie nr 
B.6740.1807.2016.MA z dnia 27.09.2016r. 

7. Projekt wykonawczy utwardzenia nawierzchni ulicy Żeromskiego w Chwaszczynie – 
zgłoszenie nr B.6743.2706.2016.MB z dnia 29.09.2016r. 

8. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem 
geotechnicznym opracowana przez firmę Geo-Monitoring z Redy w lipcu 2016r.  

9. Aktualizacja uzgodnień branżowych z gestorami sieci. 
10. Mapa do celów informacyjnych.  
11. Uzgodnienie metody wykonania sieci w pasach dróg gminnych z Gminą Żukowo. 

4. Uwagi ogólne 
Niniejszy tom 2B (projekt wykonawczy przepompowni ścieków wraz z zasilaniem oraz 

utwardzeniem drogi dojazdowej do przepompowni ścieków) stanowi uszczegółowienie projektu 
budowlanego.  
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W związku z powy ższym, w przypadku rozbie żności pomi ędzy obydwoma tomami 
dokumentacji, nale ży przy budowie bra ć pod uwag ę warto ści, przedstawione na mapach, 
profilach i w zestawieniach niniejszego tomu.  

5. Stan projektowany 

5.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 

Materiały do budowy rurociągów: zgodne z Polskimi Normami, chemicznie odporne na 
działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych. 

Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszą posiadać aprobaty techniczne 
ITB, IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklarację zgodności właściwości 
użytkowych. Dokumenty te winny być przekazane Inwestorowi wraz z protokółem odbioru 
końcowego. 

Celem zapewnienia trwałości i prawidłowej pracy całego systemu kanalizacji, do budowy 
sieci należy zastosować materiały renomowanych producentów, oferujących kompleksowe, 
systemowe rozwiązania. 

Dla zapewnienia szczelności systemu kanalizacji zaleca się zastosowanie do budowy rur 
i kształtek systemowych jednego producenta 

5.2. Przepompownia sieciowa Ø1500 

Zaprojektowano przepompownię sieciową DN1500 na ogrodzonym terenie na działce 
nr 704/43 (powstała z działki 704/23). Szczegółowy opis przepompowni znajduje się w punkcie 9. 

5.3. Wewnętrzna linia zasilaj ąca  

Urządzenia na terenie oraz w przepompowni zasilane będą za pomocą wewnętrznej linii 
zasilającej poprowadzonej od istniejącej szafki ZK. Szczegółowy opis zasilania znajduje się 
w punkcie 12. 

5.4. Komora zasuw 

Zaprojektowano komorę zasuw DN1500 na ogrodzonym terenie na działce nr 704/43 
(powstała z działki 704/23). Szczegółowy opis komory znajduje się w punkcie 10. 

6. Roboty ziemne 

6.1. Uwagi ogólne   

Wytyczenia osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony geodeta.  
Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu około  

15 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu, warstwę tą usunąć ręcznie i następnie wykonać 
podsypkę. Grunt naruszony na dnie wykopu należy usunąć i uzupełnić piaskiem średnim 
odpowiednio zagęszczonym. Dno wykopu powinno być suche, nierozluźnione i niezamarznięte.     

Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób barierami ochronnymi 
i poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą i deskami BHP.  

Przystąpienie do robót ziemnych należy poprzedzić zgłoszeniem do próbnymi przekopami 
ręcznymi (odkrywki), w celu dokładnej lokalizacji kabla energetycznego.   

Wszystkie nie zaznaczone na planie a napotkane w terenie sieci należy traktować jako 
czynne, ich występowanie zgłosić bezzwłocznie do odpowiednich służb eksploatacyjnych. 

6.2. Wykopy 

Wykop należy wykonywać jako wąsko przestrzenny, o ścianach pionowych, umocnionych 
ścianką szczelną lub balami drewnianym.  

Dopuszcza się wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub mieszanego w uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru.  
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Wykorzystywana przy wykopach ścianka szczelna musi posiadać odpowiednie atesty, 
certyfikaty i DTR, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie wytrzymałości 
konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 
stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte 
przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  

Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobliżu wykopu. 
Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasową praktyką podobnych robót, 

prowadzonych na terenie Gminy Żukowo, zostanie uzgodnione przez wykonawcę robót 
z odbiorcą nadmiaru ziemi. 

Gospodarka nadmiarem ziemi musi być zgodna z przepisami Ustawy o odpadach. 
Uwaga 
Występujące w podłożu grunty spoiste są bardzo podatne na działanie warunków 

atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), które zmniejszają ich parametry 
wytrzymałościowe, dlatego zaleca się prowadzić roboty ziemne w sposób nienaruszający 
naturalnej struktury tych gruntów, a wykop chronić przed w/w czynnikami. 

6.3. Odwodnienie wykopów 

Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do kompleksu opracowań. Zgodnie 
z dokumentacją geotechniczną, na terenie projektowanej inwestycji nawiercono sączenie na 
głębokość 2,5m ppt w rejonie przepompowni ścieków. 

Roboty montażowe studni mogą być wykonywane tylko w wykopie o podłożu odwodnionym 
lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia i montaż 
studni wraz z warstwą wyrównawczą. 

Lokalne odwodnienie wykonać za pomocą instalacji igłofiltrowej w rozstawie co 0,5m – 
montaż dookoła wykopu. Zastosować igłofiltry elastyczne Ø32mm, z polietylenu, kolektory ssące 
aluminiowe o średnicy 133mm. 

6.4. Przygotowanie podło ża 

Bezpośrednio przed układaniem zbiorników należy wyprofilować dno wykopu zgodnie 
z projektowanymi rzędnymi. Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach powinno być 
wykonywane z dokładnością do 1 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego projektu. 

Ewentualne ubytki gruntu w wysokości podłoża należy wyrównywać piaskiem. 
Celem zapewnienia trwałego, stabilnego i równomiernego podparcia zbiorników, na dnie 

wykopu należy wykonać odpowiednią warstwę wyrównawczą – podsypkę z materiału 
sortowanego (żwiru, piasku gruboziarnistego) i warstwę wyrównawczą z betonu chudego C12/15 
o grubości 10cm.  

W przypadku występowania nienośnych gruntów w poziomie posadowienia zbiornika, 
należy dokonać wymiany gruntu, wybierając grunt na głębokość około 0,3 m poniżej rurociągu, 
a ubytki uzupełniając podsypką żwirową z zagęszczeniem. 

6.5. Posadowienie zbiornika przepompowni i komory z asuw 

Przyjęto posadowienie zbiornika przepompowni na gruncie – na warstwie betonu klasy 
C12/15, o grubości 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubości 30 cm (wskaźnik 
zagęszczenia Is=0,98) lub gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalają. 

6.6. Obsypka 

Materiał obsypki należy rozmieszczać warstwami i zagęszczać do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia gruntu Is=0,98.  

7. Dojazd do terenu przepompowni 
Zaprojektowano utwardzenie ulicy Żeromskiego na odcinku około 305,50 m pomiędzy 

skrzyżowaniami z ulicą Jana Pawła II i ulicą Brzechwy (do przepompowni ścieków). Nawierzchnię 
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należy utwardzić poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5,0 m z prefabrykowanych płyt 
betonowych o wymiarach 75x100 cm i grubości 12 cm. 

7.1. Przekrój podłu żny i poprzeczny 

Jezdnię ulicy Żeromskiego zaprojektowano o przekroju poprzecznym daszkowym 
wynoszącym 2%. Pochylenie podłużne należy dostosować do istniejącego pochylenia terenu 
oraz istniejących wjazdów i wejść na posesje. 

7.2. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni z płyt: 
• płyty betonowe prefabrykowane o wym. 75x100 cm   12 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa       3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm 

 
Przekrój konstrukcyjny i zakres nawierzchni w projekcie wykonawczym utwardzenia nawierzchni.   

7.3. Odwodnienie 

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni ulicy Żeromskiego nadając jej 
odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni 
zostaną odprowadzone na tereny zielone w granicach pasa drogowego. 

8. Przepompownia ścieków 

8.1. Zbiornik przepompowni 

1. Studnię przepompowni ścieków o średnicy 1500mm wykonać z polimerobetonu.  
2. Komora przepompowni z zamontowanym włazem prefabrykowanym ze stali nierdzewnej 

o wymiarach 700x900mm, ocieplanym pianką poliuretanową i doszczelnionym gumą 
EPDM, wyposażonym w dźwignię podtrzymującą. Właz powinien zapewniać możliwość 
spływu wody z jego powierzchni (kształt „koperty”) oraz posiadać zamontowany fabrycznie 
zamek na trójkąt oraz rozłącznik otwarcia włazu.  

3. Zastosować kratę bezpieczeństwa montowaną pod włazem wykonaną z materiału 
odpornego na korozję wskutek oddziaływania ścieków surowych - stali kwasoodpornej 
OH18N9.  

4. Przepompownia będzie wyposażona w wentylację z kominkami nawiewnym sprowadzonym 
0,3 m nad alarmowy poziom ścieków, oraz kominkiem wyciągowym z wlotem pod stropem 
przepompowni. Wywiewki ze stali nierdzewnej. Wyjście kominków wentylacyjnych 
zaprojektowano w pokrywie przepompowni. Kominki wentylacyjne wyposażyć w filtry 
antyodorowe z węglem aktywnym. 

5. Demontaż pomp za pomocą żurawika stacjonarnego z linką ze stali nierdzewnej 
kwasoodporną dla każdej z pomp (typ żurawika ustalić z Inwestorem).  

6. Elementy wyposażenia montowane do konstrukcji za pomocą kwasoodpornych kotew 
wklejanych. 

7. Zejście do zbiornika celem dokonania czynności obsługowych umożliwia drabina złazowa 
z wysuwanym uchwytem ze stali nierdzewnej OH18N9, wykonana w wersji 
antypoślizgowej. 

8. Sonda w rurze ochronnej PVC. 
9. Pływaki: suchobieg, roboczy, alarmowy (wysoki poziom). 
10. Cała instalacja wykonana będzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.  
11. Przejście od pomp do rurociągu tłocznego wykonać z rur i kształtek (kolana hamburskie 

i trójnik równoprzelotowy 45˚). Wszystkie rurociągi należy wykonać jako spawane (lub 
z połączeniami kołnierzowymi).  

12. Na odcinku wylotowym instalacji tłocznej wewnątrz przepompowni zainstalowany będzie 
króciec (złącze strażackie) 2” z zaworem odcinającym, celem umożliwienia grawitacyjnego 
spustu ścieków do zbiornika. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dla rejonu ulic: Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, 
Żeromskiego i Staffa w Chwaszczynie, gmina Żukowo 

 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.           Obiekt: kanalizacja sanitarna, Chwaszczyno 

 
 

7

 

13. Podłączenia rur napływowej i tłocznej do przepompowni wykonuje się poprzez ich 
wsunięcie w przejścia szczelne, fabrycznie osadzone w płaszczu zbiornika. 

14. Przejścia pozostałych rurociągów przez ściany zbiornika należy również wykonać jako 
szczelne w tulejach dla rur przewodowych. 

15. Wytłumienie energii od napływających ścieków zapewni deflektor - płyta oporowa ze stali 
nierdzewnej, mocowana na kotwy ze stali nierdzewnej, umieszczona na wlocie grawitacji. 

8.2. Pompy 

Przepompownia wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne (jedna pracująca, jedna 
rezerwowa) pracujące naprzemiennie. 

Pompy dostarczone będą wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą 
sprzęgającą, górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilająco-sterowniczym o długości 
dostosowanej do głębokości pompowni. 

Prowadnice rurowe – podwójne - wykonane ze stali nierdzewnej. 
Wirnik pompy - zapewniający wysoką odporność na zatykanie zanieczyszczeniami stałymi 

i włóknistymi przy wysokiej sprawności hydraulicznej, wirnik półotwarty o podwyższonej 
sprawności, odporny na zatykanie, z możliwością wymiany na większy w razie potrzeby.  

Parametry dobranych pomp: 
• Silnik:, 3~400V/50Hz, prąd znamionowy 8,6A, prąd rozruchowy 65A; 
• Moc: 4,5kW; 
• Nominalna prędkość obrotowa: 3000 rpm; 
• Przepływ: 56 m3/h; 
• Wysokość podnoszenia: 16,7m; 
• Wirnik: półotwarty, 146 mm, 2 łopatki; 
• Wlot: 80mm; 
• Materiał: żeliwo szare. 

 
Pompy dobrano biorąc pod uwagę następujące założenia: 

• Minimalna prędkość przepływu w przewodzie tłocznym: 1,3 m/s, 
• Włączenie do istniejącego przewodu tłocznego DN200. 

8.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni 

1. Oświetlenie terenu za pośrednictwem lampy z oprawą drogową – 70W 
zamontowanej na słupie stożkowym ocynkowanym ogniowo o wysokości minimum 
4m. 

2. Wpust uliczny do mycia pomp na terenie przepompowni. 
3. Ogrodzenie z paneli na fundamencie betonowym, h=1,8m. Panele ocynkowane, 

malowane proszkowo w kolorze zielonym z brama wjazdową i furtką.   
4. Zasilanie wody poprzez wbudowanie studni wodomierzowej DN1200 

z zamontowanym hydrantem nadziemnym i wyprowadzonym kranem czerpalnym 
DN20. 

8.3.1. Nawierzchnia 

 Na terenie przepompowni zaprojektowano nawierzchnię w zakresie wg projektu 
zagospodarowania przepompowni ścieków (P=20,70m2). Nawierzchnię należy wykonać z kostki 
betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, o wymiarach 8x10x20 cm. Obramowanie kostki 
stanowić będzie obrzeże betonowe 8x30 cm, obniżone do poziomu nawierzchni.  

 Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu w obrysie planowanej nawierzchni na 
średnią głębokość ok. 0,3 m. i wbudowaniu w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. 
Istniejący grunt (po wybraniu 0,3 m) należy zniwelować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 
Ismin=0,95. 

Konstrukcja nawierzchni: 
• kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym   8 cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4     5 cm, 
• grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa                       20 cm, 
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• zagęszczone podłoże gruntowe, 
  
 Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane będzie przez nadanie jej 2% 

spadków podłużnych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez obniżone 
obrzeże po istniejącym terenie. 

8.3.2. Dojazd do przepompowni 

Dojazd do przepompowni (P=20,40m2) od projektowanego utwardzenia drogi do 
ogrodzenia wykonać z płyt betonowych typu yomb. Pochylenie podłużne należy dostosować do 
istniejącego pochylenia terenu i projektowanych nawierzchni przepompowni oraz nawierzchni 
ul. Żeromskiego.  

Konstrukcja nawierzchni z płyt typu yomb: 
• płyty betonowe prefabrykowane typu yomb o wym. 75x100 cm  12 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa       3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm 

9. Komora zasuw 
Komorę zasuw DN2000 o głębokości ok. 2,5m wykonać z betonu. Dno wyprofilować ze 

spadkiem 1% w kierunku odpływu PVC DN110. Na odpływie zamontować od strony 
przepompowni klapę zwrotną uniemożliwiającą cofanie się ścieków do komory zasuw.  

Na płycie pokrywowej zamontować właz prefabrykowany ze stali nierdzewnej o wymiarach 
700x900mm, ocieplany pianką poliuretanową i doszczelniony gumą EPDM, wyposażony 
w dźwignię podtrzymującą. Właz powinien zapewniać możliwość spływu wody z jego powierzchni 
(kształt „koperty”) oraz posiadać zamontowany fabrycznie zamek na trójkąt oraz rozłącznik 
otwarcia włazu.  

9.1. Wyposa żenie komory  

- Przepływomierz elektromagnetyczny DN80 – 1 szt.  
- Zasilanie przepływomierza 
- Zasuwa nożowa DN80 – 1 szt., 
- Drabina złazowa ze stali nierdzewnej, 
- Podpora mocująca ze stali kwasoodpornej. 

9.2. Przepływomierz 

Komorę zasuw wyposażyć w przepływomierz elektromagnetyczny DN80. Przepływomierz 
musi mieć moduł komunikacyjny Modbud RTU lub równoważny. Typ przepływomierza ustalić 
z Inwestorem. Montaż zgodnie z DTR urządzenia.  

10. Układ sterowania 
Szafka sterownicza przeznaczona jest do realizacji funkcji zasilania i sterowania 

pracą przepompowni ścieków, wyposażonej w dwie pompy o mocy 4,5 kW każda. Zawiera ona 
zespół zabezpieczeń do ochrony pomp i urządzeń przed uszkodzeniem oraz personelu przed 
porażeniem. Algorytm pracy realizuje sterownik programowalny z wyjściem portu 
komunikacyjnego RS 485 w oparciu o pomiary poziomu ścieków. Urządzenie to posiada 
wbudowany panel operatorski, który wyświetla komunikaty o stanie przepompowni. Rozdzielnię 
zabudowano w obudowie z podwójnymi drzwiami. Na elewacji drzwi wewnętrznych umieszczono 
panel operatorski, przełączniki sterownicze oraz gniazdo serwisowe. 

10.1. Rozdzielnia zasilajaco-steruj ąca 

- aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 55 o wymiarach SxGxW: 
1200x1000x400mm z dodatkowymi drzwiami do zamontowania sterownika, 
przełączników sterowania, 

- zamek drzwi zewnętrznych HS 02 prostokątny na klucz (nr 333), 
- dodatkowa komora kablowa z wentylacją i drzwiczkami, zamykana zamkiem B675/B864 

i kluczem (nr 333) o wysokości 3000 mm, 
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- zamontowana na fundamencie betonowym, 
- sterownik z wyjściem portu komunikacyjnego RS 485 Modbus, 
- zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia komory silnika, 
- ogranicznik przepięć kl. B,C, 
- wyłączniki różnicowo prądowe, 
- zabezpieczenie CKF, 
- wyłącznik zmierzchowy z stycznikiem, 
- oświetlenie rozdzielni , 
- ogrzewanie szafy minimum 50W z termostatem, 
- przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
- podtrzymanie sterowania pompowni i monitoringu przez zamontowanie akumulatorów 

żelowych minimum 2x7Ah, 
- komunikacja za pośrednictwem komputera przemysłowego z anteną zewnętrzną, 
- sygnalizator optyczno akustyczny (włamanie), 
- wyłączenie alarmu przez radiolinie za pośrednictwem pilota;  
- przewidzieć miejsce na 2 softstarty (do montażu w przyszłości).  

drzwiczki wewnętrzne; 
- sterownik pomp, 
- przełączniki auto-zero-ręka dla każdej z pomp, 
- przełącznik oświetlenia zewnętrznego A-0-R, 
- przełącznik sieć-agregat, 
- gniazdo 230V, 
- gniazdo 24V, 
- gniazdo 3x400V, 32Ah, 
- lampki pracy i awarii pomp. 

10.2. Sygnały do monitoringu 

- praca pompy P1, 
- praca pompy P2, 
- poziom, 
- przepływ chwilowy, 
- przepływ dobowy, 
- prąd pracy P1, 
- prąd pracy P2, 
- awaria P1, 
- awaria P2, 
- brak zasilania , 
- praca agregatu , 
- włamanie; 

SMS: 
- brak zasilania, 
- wysoki poziom, 
- awaria, 
- włamanie. 

10.3. Zasilanie 

• rozdzielnia przystosowana jest do podłączenia zasilania w układzie TN-S, 
• wyposażenie obejmuje wtyczkę odbiornikową agregatu przewoźnego oraz 

przełącznik typu sieć-0-agregat, 
• układy sterujące, pomiarowe i teletransmisji zasilane są z wewnętrznego zasilacza 

24V DC z podtrzymaniem buforowym, 
• na drzwiach rozdzielni umieszczono gniazda serwisowe: 

• 230V AC, 16A, 
• 3x400V AC, 16A. 

10.4. Zabezpieczenia 
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• selektywne zabezpieczenia nadprądowe dla zasilanych urządzeń, 
• wyłączniki silnikowe dla każdej pompy, realizujące funkcję zabezpieczenia 

zwarciowego i przeciążeniowego, 
• zabezpieczenie termiczne stojana silnika (sygnał stykowy), 
• zabezpieczenie przed zanikiem i nieprawidłową kolejnością faz zasilających, 
• ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C dla obwodów zasilania. 

10.5. Ochrona przeciwpora żeniowa 

• gniazdo serwisowe jest chronione przez wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA, 
• połączenia wyrównawcze wszystkich zewnętrznych części metalowych urządzeń, 

armatury, szafek i pokrywy zbiornika z szyną PE rozdzielni, 
• uziemienie szyny PE rozdzielni. 

10.6. Pomiary technologiczne 

• ciągły pomiar poziomu ścieków za pomocą hydrostatycznej sondy poziomu, 
• trzy pływakowe sygnalizatory poziomu, stanowiące rezerwę sondy hydrostatycznej - 

pierwszy zabezpiecza przed suchobiegiem, drugi załącza pompę, trzeci sygnalizuje 
poziom alarmowy, 

• ciągły pomiar ciśnienia. 

10.7. Algorytm sterowania 

Do sterowania pracą pomp przewidziano tryb pracy ręcznej i automatycznej. Wyboru 
trybu pracy można dokonać za pomocą trójpołożeniowych przełączników 1-0-2, osobno 
dla każdej pompy. 

10.7.1. Tryb ręczny – przełącznik w pozycji “1” 

Pompa zostaje uruchomiona po ustawieniu przełącznika trybu pracy w pozycji “1”. W trybie 
pracy ręcznej funkcjonują wszystkie zabezpieczenia elektryczne pompy (tzn. przeciążenie 
i zwarcie, realizowane przez wyłączniki silnikowe) oraz stykowe zabezpieczenie termiczne 
stojana silnika. 

10.7.2. Tryb automatyczny – przełącznik w pozycji “2” 

Algorytm pracy automatycznej dla danej pompy jest realizowany jeśli przełącznik 
trybu pracy znajduje się w pozycji “2”. W tym trybie pompa sterowana jest automatycznie 
w zależności od poziomu ścieków. 

Jak już wspomniano we wstępie, podstawowy algorytm pracy realizuje sterownik 
w oparciu o analogowy pomiar poziomu. Jeśli obie pompy są sprawne i znajdują się w trybie 
AUTO, to są one załączane naprzemiennie. W przypadku awarii jednej pompy, pracuje wyłącznie 
pompa sprawna. Poziom załączenia i wyłączenia pompy konfigurowane są z poziomu panelu 
operatorskiego. 

Sterownik kontroluje sprawność sondy hydrostatycznej. Jeśli sygnał analogowy poziomu 
będzie poza zakresem pomiarowym 4 – 20 mA lub w przypadku, gdy wyłącznik pływakowy 
wskaże poziom alarmowy a poziom wskazywany przez sondę będzie mniejszy od poziomu 
załączenia pompy wiodącej, to sterownik zatrzaśnie sygnał awarii sondy i przejdzie do realizacji 
algorytmu rezerwowego . W tym trybie poziomy pracy pompy są określone przez wyłącznik 
pływakowy roboczy. 

W przypadku awarii sterownika, przewidziano awaryjn ą pracę przepompowni. Pracuje 
jedna pompa, a jej strefa pompowania jest określona przez wyłącznik pływakowy roboczy. W 
przypadku, gdy obie pompy są sprawne i znajdują się w trybie AUTO, załączana jest tylko pompa 
nr 1. Jeśli natomiast nie jest ona gotowa do pracy (awaria lub wyłączenie), pracuje pompa nr 2. 

10.8. Wizualizacja 

Do kontroli i sterowania pracą przepompowni służy panel operatorski, umieszczony na 
drzwiach szafki wewnętrznej. Na ekranie głównym wyświetlane są następujące informacje : 

1) POZIOM : 
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• pomiar poziomu ścieków z sondy hydrostatycznej, 
• stan wyłączników pływakowych: SUCHOBIEG, ROBOCZY, ALARMOWY, 

2) STAN POMP 
• postój / praca / awaria, 
• auto / ręka. 

3) POZIOMY POMPOWANIA – nastawy poziomów załączanie i wyłączania pomp, 
4) STATYSTYKI – czasy pracy pomp, ilości załączeń, 
5) STANY ALARMOWE : 

• AWARIA ZASILANIA – sygnał z przekaźnika kontroli faz, 
• AWARIA PLC – awaria obwodów wejściowych lub wyjściowych sterownika 

programowalnego – tryb awaryjny pracy przepompowni, 
• WŁAMANIE. 

6) POMIARY PRZEPŁYWU I CIŚNIENIA 
 

Panel umożliwia również rozbrojenie systemu antywłamaniowego – w celu 
zdezaktywowania alarmu należy wprowadzić kod. 

10.9. Zabezpieczenia 

Drzwi szafki i pokrywę przepompowni wyposażono w czujniki kontaktronowe. Otwarcie 
jednego z nich rozpoznawane jest przez sterownik programowalny i sygnalizowane jako alarm 
włamania. Po otwarciu drzwi szafki zewnętrznej przewidziano 30 s zwłokę na wprowadzenie 
kodu, który rozbraja alarm. Uzbrojenie alarmu następuje po zamknięciu drzwi zewnętrznych 
szafki sterowniczej i klapy przepompowni. 

10.10. Sygnalizator zewn ętrzny 

Wyposażenie rozdzielni obejmuje zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny. Jest on 
załączany w następujących okolicznościach: 

• awaria obu pomp jednocześnie, 
• wysoki poziom ścieków, 
• włamanie. 

10.11. Zdalny monitoring 

Rozdzielnia jest wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS. Moduł ten odczytuje 
dane ze sterownika PLC z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU i przesyła je do systemu 
wizualizacji. Umożliwia on również wysyłanie komunikatów alarmowych w postaci SMS na 
wybrane numery telefonów komórkowych. Komunikaty są wysyłane w przypadku wystąpienia 
jednego ze zdarzeń: 

• awaria pompy 1, 
• awaria pompy 2, 
• poziom alarmowy, 
• włamanie, 
• awaria zasilania. 
 
 

Lp Nazwa elementu Szt.  
1.  Sterownik PLC 1 
2.  Pływakowe sygnalizatory poziomu 3 
3.  Moduł telemetryczny GSM 1 
4.  Zasilacz 24V DC, 1,5 A 1 
5.  Przekaźnik kontroli faz 1 
6.  Przełącznik 1-0-2  2 
7.  Stycznik 9A, AC-3, 230V AC 2 
8.  Styk pomocniczy NO do stycznika 2 
9.  Styk pomocniczy NC do stycznika 1 
10.  Wyłącznik silnikowy 2 
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11.  Styki pomocnicze do CTI 2 
12.  Przełącznik1-0-2 1 
13.  Przekaźnik 2P 8A, 24V DC 2 
14.  Gniazdo przekaźnika 2P 2 
15.  Przekaźnik 4P 6A, 24V DC 3 
16.  Przekaźnik 4P 6A, 230V AC 3 
17.  Gniazdo do przekaźnika 4P 6 
18.  Automat zmierzchowy z sondą 1 
19.  Wyłącznik nadprądowy B6A, 3P 1 
20.  Wyłącznik nadprądowy C2A, 1P 2 
21.  Wyłącznik nadprądowy B16A, 1P 2 
22.  Wyłącznik nadprądowy B6A, 1P 2 
23.  Wyłącznik nadprądowy C4A, 1P 1 
24.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA 1 
25.  Wyłącznik nadprądowy B16A, 3P 1 
26.  Podst. bezpiecznikowa do wkł. 5x20 10 
27.  Wkałdka topikowa 5x20 F 500mA 4 
28.  Wkałdka topikowa 5x20 F1 A 2 
29.  Wkałdka topikowa 5x20 F 63mA 4 
30.  Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C 3P 1 
31.  Kontaktron 1 
32.  Obudowa rozdzielni IP55, alucynk 

1200x1000x400 z podwójnymi drzwiami i 
Kluczem 1333 +fundamenta+daszek 

1 

33.  Wtyczka odbiornikowa tablicowa 32A (agregat) 1 
34.  Gniazdo tablicowe 230V, 16A (L, N, PE) 1 
35.  Oprawa ze świetlówką 230V i włącznikiem 1 
36.  Grzałka 60W 1 
37.  Sygnalizator optyczny pomarańcz 1 
38.  Sonda hydrostatyczna (0..10m, 4..20mA) 1 
39.  Kontaktron 1 
40.  Rozłącznik bezpiecznikowy 3P + wkładki 1 
41.  Panel operatorski 1 
42.  Przekładnik prądowy 2 
43.  Przetwornik przepływomierza 1 
44.  Moduł rozszerzeń wej/wyj PLC 1 
45.  Transformator 1 
46.  Wyłącznik nadprądowy B4A, 1P 1 
47.  Przycisk stabilny modułowy 1NO 1 

  
Schematy elektryczne znajdują się w części rysunkowej opracowania. 

11. Wewnętrzna linia zasilaj ąca 

11.1. Zasilanie obiektu 

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA – OPERATOR SA warunkami przyłączenia 
nr P/14/011323 z dnia 25.03.2014, przepompownia będzie zasilana linią kablową YKYżo, 
poprowadzoną w ziemi od złącza kablowego (projekt złącza w zakresie ENERGA OPERATOR), 
zainstalowanego w pobliżu rozgraniczenia działki od drogi dojazdowej od strony drogi. Zaciski 
wyjściowe złącza kablowego są granicą opracowania. Prąd znamionowy zabezpieczenia 
przedlicznikowego będzie wynosił 25A. Przyłącze oraz złącze kablowe zostały wykonane 
i zlokalizowane są na granicy działki 704/23 (lokalizacja pokazana na projekcie 
zagospodarowania terenu).  

 W związku z brakiem powyższego opracowania projektowego złącza, niniejszy projekt 
zakłada podział sieci TN-C/TN-S w złączu kablowym. Ze złącza zostanie wyprowadzona linia 
kablowa, pięciożyłowym kablem YKYżo (0,6/1kV) do rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej RZS. 
Równolegle do kabla zasilającego zostanie poprowadzona taśma stalowa ocynkowana PFe/Zn 
25x4. Taśmę należy przyłączyć do szyny PE rozdzielnicy sterującej.  
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W przypadku gdy zł ącze będzie zł ączem w układzie TN-C (z szyn ą PEN), przewody N 
i PE kabla YKY żo nale ży przył ączyć do szyny PEN w zł ączu. W rozdzielnicy RZS przewody 
N i PE nale ży poł ączyć z odpowiednimi szynami i przył ączyć szyny N i PE rozdzielnicy RZS 
do sztucznego uziomu pionowego. 

W rozdzielnicy RZS będą znajdowały się elementy zabezpieczające oraz sterownicze do 
zbierania danych o stanie pracy przepompowni.  

 Z rozdzielnicy sterującej zostaną wyprowadzone kable zasilająco-sterownicze do zasilania 
i sterowania urządzeń przepompowni. 

Rozdzielnica RZS zostanie wyposażona w zewnętrzne gniazdo do awaryjnego zasilania 
z przewoźnego zespołu prądotwórczego.  

 Pomiędzy rozdzielnicą sterującą a zbiornikiem przepompowni zostanie ułożony 
płaskownik stalowy ocynkowany PFe/Zn 25x4 jako główna szyna wyrównawcza. Przy 
rozdzielnicy sterującej należy wykonać uziom pionowy pogrążany w gruncie (pręt stalowy 
ocynkowany) i przyłączyć do szyny PE i N rozdzielnicy SP. Rezystancja uziemienia powinna być 
mniejsza od Ru≤10Ω.  

 Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wykonywać linką miedzianą min. 
LgY 4mm2. Wszystkie elementy podlegające ochronie powinny być łączone do głównej szyny 
wyrównawczej indywidualnie. Ochronie podlegać będą takie elementy jak metalowe pokrywy, 
drabinki, poręcze, klamry, obudowy urządzeń itd.  

 Wszystkie linie kablowe pomiędzy złączem, rozdzielnicami i zbiornikiem przepompowni 
będą prowadzone w grubościennych rurach osłonowych PVC, zgodnie z opisem na rysunku. 
Rury zostały tak dobrane aby umożliwiać swobodną wymianę kabli w razie konieczności. 
Wszystkie wyjścia rur osłonowych należy zabezpieczać przed dostawaniem się wilgoci.  

11.2. Układanie linii kablowych 

 Linie kablowe należy układać z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-76/E-05125 
oraz SEP-E-004 zachowując odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbrojeniem 
podziemnym.  

 Linie kablowe zostaną ułożone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
Projektowane kable należy układać w ziemi na głębokości co najmniej 70 cm w grubościennych 
rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach. Kable układać na podsypce 
piaskowej o grubości co najmniej 10 cm, następnie przykryć warstwą rodzimego gruntu 
o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Wykop zasypać 
ubijając ziemię warstwami co 15 cm.  

 Prace ziemne, z dokładnym ubiciem i zagęszczeniem do Is = 0,98, należy wykonać przed 
ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać pomiary 
geodezyjne układanej linii. Na kable nakładać opaski informacyjne w wejściach do przepustów 
i rozdzielnicy. Opaska powinna zawierać informacje:  

• symbol i numer ewidencyjny kabla, 
• oznaczenie kabla, 
• rok ułożenia kabla. 

 W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem terenu należy zachować odległości zgodnie 
z normą PN-76/E-05125. Przepusty zabezpieczać przed dostaniem się do wnętrza wody 
i zamuleniem, kabel układać centrycznie w wejściu do przepustu. Taśmy stalowe ocynkowane 
Pfe/Zn 25x4 ułożyć w odległości minimum 15cm od przepustu.  

11.3. Ochrona przeciwpora żeniowa 

W projektowanym układzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S, zostanie 
zapewnione: 

• szybkie samoczynne wyłączenie zasilania (ochrona podstawowa); 
• połączenia wyrównawcze główne i miejscowe (ochrona podstawowa); 
• wyłączniki różnicowoprądowe (ochrona uzupełniająca). 

Dodatkowo urządzenia przepompowni zostaną objęte systemem połączeń 
wyrównawczych. Równolegle do kabla zasilającego (w odległości 15cm od kabla) od złącza ZK 
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należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną PFe/Zn 25x4. Taśmę należy przyłączyć do szyny PE 
rozdzielnicy sterującej. W rozdzielnicy zasilająco sterowniczej RZS, należy wykonać uziemienie 
ochronne, za pomocą stalowego, ocynkowanego uziomu pionowego, pogrążanego w gruncie. 
Uziom należy przyłączyć do szyny PE w rozdzielnicy RZS. Pomiędzy rozdzielnicą sterującą a 
zbiornikiem przepompowni należy ułożyć płaskownik stalowy ocynkowany PFe/Zn 25x4, 
stanowiący główną szynę wyrównawczą. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy 
wykonywać linką miedzianą min. LgY 4mm2. Wszystkie elementy podlegające ochronie powinny 
być łączone do głównej szyny wyrównawczej indywidualnie. Ochronie podlegać będą takie 
elementy jak metalowe pokrywy, drabinki, poręcze, klamry, obudowy urządzeń itd. 

11.4. Wskaźniki elektroenergetyczne 

Lp. Nazwa Dane techniczne 

1. Znamionowe napięcie zasilania 0,4/0,231 kV, 50 Hz 
2. Znamionowe napięcie rozdzielcze 0,4/0,231 kV, 50 Hz 
3. Układ elektroenergetycznej sieci n.n. TN-C/TN-S 
4. Moc przyłączeniowa: 14,0 kW 
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe: wył. tar. 25A 

11.5. Uwagi 

• Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Całość instalacji wykonać zgodnie z normą 
PN–IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP, 

• Dokumentację Projektową należy rozpatrywać wraz z częścią graficzną, która stanowi 
integralną część niniejszego opracowania, 

• stosować urządzenia i wyposażenie posiadające aktualne certyfikaty i dopuszczenia do 
stosowania w instalacjach ochrony p. pożarowej wydane przez CNBOP Józefów, 
europejskie aprobaty CE, 

• użytkownika obiektu należy przeszkolić z zakresu użytkowania instalacji, 
przeprowadzania czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury działania w 
przypadku występowania stanów typowych oraz awaryjnych, zgodnie z wymogami norm, 

• przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać przez osadzenie w 
sposób trwały odpowiednich tulei ochronnych a wolną przestrzeń wypełnić materiałem 
plastycznym, w przypadku przejść przez strefy pożarowe stosować zabezpieczenia 
pożarowe o odporności równej odporności przegrody, 

• za kompletną instalację przyjmuje się wszystko, co zostało narysowane, opisane oraz 
nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego 
funkcjonowania obiektu, 

• w przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest rewizja 
dokumentacji, 

• podczas montażu należy sporządzać oddzielny komplet rysunków powykonawczych, 
rysunki te powinny przedstawiać rzeczywistą lokalizację elementów instalacji i wszelkie 
zmiany wykonane na etapie wykonawstwa, 

• wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszące należy wykonywać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz zgodnie z 
instrukcjami montażu urządzeń i użytych materiałów. 

12. Próby i odbiory  
Odbioru przepompowni należy dokonać zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie 

z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania 
i odbioru sieci kanalizacyjnych”.  

W trakcie prób rurociągów ciśnieniowych należy przestrzegać procedur określonych 
w odpowiednich normach.  

12.1. Odbiory 
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Wykonanie prac montażowych przepompowni i komory zasuw, należy zgłosić do inwestora 
oraz gestora do odbioru technicznego. 

Odbiór ten będzie obejmował: 
• Sprawdzenie zgodności montażu wyposażenia zbiorników (przepompowni i komory 

zasuw) z dokumentacją techniczną  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadowienia studzienek,  
• Sprawdzenie szczelności zbiorników (przejść rurociągów przez zbiorniki).   
• Przeprowadzenie próby szczelności, 
• Rozruch przepompowni, 
• Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów wyposażenia 

przepompowni.  
• Wyniki prób szczelności i rozruchu przepompowni powinny być ujęte w protokołach, 

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 
i użytkownika, 

• Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, użytkownika i eksploatatora sieci 
i potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je 
w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia 

• Teren po budowie doprowadzić do stanu pierwotnego.  

13. Warunki wykonywania prac 
Celem zmniejszenia oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko na etapie budowy, 

wykonawca robót budowlanych winien przestrzegać następujących warunków: 
1. W całym okresie realizacji budowy należy zapewnić płynność robót celem 

zoptymalizowania czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczyć hałas 
i emisje spalin. Prace w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie 
w porze dziennej.  

2. Celem uniknięcia awarii, dla potrzeb budowy należy stosować wyłącznie atestowane, 
sprawne maszyny i urządzenia. Ponadto stan techniczny pojazdów i urządzeń należy 
systematycznie kontrolować. 

3. Zaplecze terenu budowy należy lokalizować w możliwie największej odległości od 
zabudowań mieszkalnych. Należy wyposażyć je w materiały neutralizujące ewentualne 
wycieki i rozlewy, a miejsce gromadzenia powstałych podczas budowy odpadów należy 
utwardzić, co zabezpieczy grunt przed skażeniami, pochodzącymi z ewentualnych awarii 
maszyn i urządzeń, oraz z odpadów budowlanych. 

4. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić do lokalnego zakładu utylizacji.   
5. W trakcie budowy należy chronić wszelki istniejący drzewostan, a mianowicie: 

a. Podczas prac budowlanych pnie drzew rosnących na terenie realizacji 
przedsięwzięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

b. W przypadku braku możliwości prowadzenia prac poza rzutem koron drzew, 
zastosować wykop ręczny, odkładając warstwę urodzajną gleby oddzielnie do 
wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót; 

c. W rzucie koron nie należy składować materiałów budowlanych ani poruszać się 
ciężkim sprzętem 

6. Po budowie cały teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
Szczegółowe warunki wykonywania prac określone będą w dokumentacji Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

14. Uwagi ko ńcowe 
1. Powiadomić pisemnie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, oraz właścicieli 

i zarządców nieruchomości o przystąpieniu do robót z odpowiednim wyprzedzeniem 
(zgodnie z uzgodnieniami). 
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2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać zgodę odpowiedniego 
zarządcy na jego zajęcie.  

3. Rejon prowadzenia robót ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykonać obejścia i kładki dla ruchu 
pieszego. 

4. Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia. Wykopy 
zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót. 

5. Roboty ziemne i montażowe wykonywać odcinkami, przy ograniczonym ruchu kołowym.  
6. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym dróg publicznych należy prowadzić 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
7. Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy w celu ustalenia zagłębienia 

istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyżowań. 
8. W czasie wykonywania wykopów zachować ostrożność z uwagi na możliwość napotkania 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
9. Istniejące uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót należy 

zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułożonych poprzecznie na górze 
wykopu. 

10. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać zgodnie 
z wytycznymi ENERGI, Orange, PSG i innych gestorów, osłonowymi rurami dwudzielnymi 
z PVC. 

11. Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii naziemnych zabezpieczyć słupy trakcyjne. 
12. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli, należy ją 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W trakcie prac odwodnieniowych 
prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli należy prowadzić stałą 
obserwację jej stanu.   

13. Uwzględniać wymogi właścicieli i zarządców nieruchomości, zawarte w kopiach zgód. 
 
Całość prac wykonywać zgodnie z: 
 

1. „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  

2. Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie budowlanym 
warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami branżowymi 
i opiniami instytucji uzgadniających; 

3. Planem BIOZ; 
4. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
5. Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów oraz zgodnie ze sztuką 

techniczną.  
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