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1. Część ogólna  
 

1.1 Przedmiot opracowania i zastosowanie 
Przedmiotem opracowania niniejszej Specyfikacji są wymagania i szczegóły techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 23 kompletnych studni 
odgazowujących ø 1000 mm z przyłączami rurowymi PE ø 63 mm, stanowiących  
uzupełnienie istniejącej instalacji technologicznej odbioru biogazu składowiskowego z 
kwatery składowej odpadów komunalnych zgodnie z projektem budowlanym 
powykonawczym pn.  „System Odgazowania Składowiska PW/SO/SOS” z grudnia 2008 r. 
Roboty będą traktowane jako prace technologiczne i w całości   zostaną zrealizowane w 
warstwie odpadów zdeponowanych na uszczelnionej kwaterze składowej  Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.  
 
1.2 Nazwa nadana zamówieniu 
„Wykonanie technologicznych studni odgazowujących wraz z ssącymi przyłączami rurowymi 
do odbioru biogazu na kwaterze składowej odpadów ZUOK w Toruniu”  
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 
 
1.3 Cel wykonania  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR) ma 
zastosowanie w procedurze przetargowej jako załącznik do umowy na realizację robót 
montażowych dla zaprojektowanych 23 studni odgazowujących w celu zintensyfikowania 
odbioru biogazu z kwatery składowej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z 
dnia 24.03.203r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i 
eksploatacji, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 
61, poz. 549 ) 
 
2. Informacje wstępne 
Zamawiający na bazie projektu budowlanego pn.  „System Odgazowania Składowiska 

PW/SO/SOS z grudnia 2008 r”  kontynuuje realizację obligatoryjnego wymogu prawnego w 

zakresie wyposażenia kwatery składowej odpadów komunalnych zmieszanych należącej do 

typu innych niż niebezpieczne i obojętne, w efektywnie działającą instalację do ujęcia i 

utylizacji biogazu wysypiskowego. Kwatera jest obiektem technologicznym Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Toruniu. W celu zrealizowania  ww. 

wymagań prawnych na etapie budowy kwatery składowej odpadów komunalnych w  Toruniu 

zamontowano 24 szt. z 47 zaprojektowanych studni odgazowujących. W pobliżu kwatery 

zlokalizowano  Kontenerową Stację Zbiorczą Odzysku Biogazu (KSOB) z dachową kolumną 

utylizacyjną. W czerwcu 2012 r w ramach zadania inwestycyjnego dokonano przyłączenia  24  

istniejących studni do stacji zbiorczej biogazu KSOB. Przyłącza studni odgazowujących w 

ilości 24 wykonane zostały z rur PE De 63x5,8 mm SDR 11. Obecny zakres prac w ramach  

zintensyfikowania odbioru biogazu z kwatery obejmuje wykonanie i montaż 23 kompletnych 

studni odgazowujących wraz z przyłączeniem ich rurami PE De 63x5,8 mm SDR11 do 

przyłączy istniejących już studni sąsiednich wskazanych w „planie odgazowania kwatery” rys 

nr 1 STWiOR na którym umieszczona została lokalizacja poszczególnych studni 
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odgazowujących istniejących oraz zaprojektowanych wraz ze sposobem ich przyłączenia do 

sieci odgazowania. 

3. Zakres i wykonanie robót objętych STWiOR 

3.1 Kompatybilność elementów składowych studni  
Uruchomiona w 2012 roku instalacja odgazowania kwatery  została wyposażona w jednolite 
dla wszystkich elementy składowe studni odgazowujących takie jak: perforowane filtry 
gazowe studni PE ø 110 mm o dług L = 2000 mm z gwintowanymi   króćcami 
kompatybilnymi z gwintami głowic studni. Opisy tych elementów przedstawiono w STWiOR.  
W związku z powyższym w celu usprawnienia eksploatacji sieci odgazowującej kwatery 
wszystkie elementy studni wykonywanych w ramach obecnego zakresu robót należy  
wykonać jako kompatybilne do istniejących studni zgodnie z opisami oraz  rys. nr 3  STWiOR.  

a)  Filtry gazowe studni należy wykonać metodą warsztatową z rury PE  De 110 mm z 
równomiernie rozmieszczoną perforacją ø 10 mm co 450, na 65 - 70 %  powierzchni 
filtra. Odległość między krawędziami otworów perforacyjnych min 10 mm Do końców 
perforowanej rury należy dogrzać gwintowane króćce z rury PE ø 110 o długości 0,20 
-0,30 m z  gwintem rurowym.  Gwintowe końcówki (króćce) filtrów  umożliwiają 
łatwą i szybką obsługę eksploatacyjną podczas okresowego podwyższania studni w 
wyniku przyrostu warstwy odpadów, co wiąże się z koniecznością przedłużania filtra 
oraz odkręcania i przykręcania głowicy. 
Uwaga! Podczas wykonywania nowych studni z uwagi na ich głębokość i 
minimalizowanie kosztów wskazane jest użycie filtrów o długości 4,5mb, na etapie 
eksploatacyjnym całkowita długość filtra wynosi 2mb.  

b) Głowica  studni odgazowującej będzie  wykonywana metodą warsztatową w/g  rys nr 
3 STWiOR w niżej podany sposób: jeden z końców odcinka rury pełnej PE De 110 mm 
o długości 1,5 mb  powinien posiadać  gwint (dolna część głowicy)  kompatybilny z 
gwintowanym zakończeniem filtra  studni opisanym w pkt a)którego wzorzec 
przekaże wykonawcy zamawiający. Do drugiego końca odcinka tej rury (górna część 
głowicy) należy dogrzać  trójnik PE 110 x 63mm. Z odgałęzienia trójnika ø 63 mm  
wyprowadzić należy króciec PEHD De 63 o długości 0,5 m zamontować na nim zawór 
przelotowy gazowy 2”  wraz ze śrubunkiem umożliwiającym demontaż lub wymianę 
eksploatacyjną zaworu. Za zaworem należy dokręcić króciec  „bosy”. Całość 
odgałęzienia z rury PE   De 63   powinno mieć długość min 1,0 m. Odgałęzienie 
trójnika 63 mm służy do odbioru biogazu z głowicy studni. Przelot trójnika 110  należy 
zaślepić dogrzanym korkiem z gwintem wewnętrznym R ½ cala, gdzie należy 
zamontować zawór przelotowy gazowy do poboru próbek biogazu z danej studni w 
celu dokonywania pomiarów parametrów biogazu. Całkowita długość głowicy studni 
wynosi 1,8 mb. Głowicę i obudowę każdej wykonanej studni należy docelowo trwale 
oznaczyć numeracją wynikającą z rys. nr 1  STWiOR „Plan Odgazowania Kwatery”. 
Głowicę studni odgazowującej po nakręceniu na króciec gwintowy filtra w części 
powyżej Tarczy uszczelniającej znajdującej  się wewnątrz rury osłonowej należy 
zasypać materiałem sypkim (piaskiem warstwa min 0,5m) nieprzepuszczającym 
powietrza do wnętrza i biogazu na zewnątrz obudowy studni. Każda nowo wykonana 
studnia zostanie przyłączona do przewodu ssącego istniejącej, sąsiadującej z nią 
studni. Sposób przyłączenia studni do instalacji odgazowującej pokazany został na 
„Planie Odgazowania Kwatery” zawierającym lokalizację studni istniejących oraz 
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zaplanowanych do wykonania wraz z przebiegiem przyłącza. Podłączenia głowicy 
studni  do przewodu ssącego należy dokonać po całkowitym wykonaniu danej studni i 
odbiorze robót potwierdzonych technicznym protokołem odbioru.  Taka kolejność 
robót jest technologicznie uzasadniona i uniemożliwi ewentualne pomyłki związane z 
numeracjami studni i przyłączy. Ponadto zapobiegnie obecności biogazu w 
rurociągach podczas wykonywania zgrzewania rur. 

 
3.2 Wykonanie studni odgazowujących  i  przyłączy rurowych. 
Studnie odgazowujące w ilości 23 szt. należy wykonać w konstrukcji analogicznej jak studnie 
odgazowujące istniejące już w sieci ujęcia biogazu zrealizowanej w technologii odgazowania 
pionowego. Istniejące studnie zrealizowano na podstawie projektu wykonawczego „ System 
Odgazowania Składowiska PW/SO/SOS z grudnia 2008 r. Wykonywanie studni powinno 
odbywać się pojedynczo (po kolei) aż do poziomu całkowitego zabudowania wykopu w celu 
zminimalizowania zjawiska odkrytych wykopów oraz  odpadów i związanych z tym 
uciążliwości zapachowych oraz zwiększonej emisji biogazu do atmosfery. Wykopy punktowe 
wykonywane będą w warstwie zdeponowanych odpadów do głębokości około 5 m, a wykopy 
liniowe do układania rurowych przyłączy studni z  rur PE De 63x5,8 mm SDR 11 w wierzchniej 
warstwie odpadów do głębokości 1 metra i długości około 40 mb każdy. Sumaryczna długość  
przyłączy pionowych i poziomych wyniesie około 900 mb rury  PE 63 mm w odcinkach 
prostych. Podczas wykonywania układania przyłączy należy uwzględnić spadki umożliwiające 
odwodnienie przyłączy (spływ skroplin). Spadki docelowo zostaną  wyprofilowane podsypką 
piaskową. Roboty będą prowadzone wyłącznie na terenie niecki kwatery składowej na 
podstawie projektu wykonawczego „ System Odgazowania Składowiska PW/SO/SOS  oraz 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR).  Z uwagi na 
rozbudowaną sieć przyłączy istniejących studni, niewielką miąższość warstwy odpadów (do 6 
m) oraz dużą średnicę studni (1016 mm) nie przewidziano możliwości wykonywania 
odwiertów pod planowane studnie odgazowujące, które będą wykonywane metodą 
wykopów punktowych. 

a) Wytyczenie lokalizacji studni i przyłączy rurowych.                                                                                                   
Przed przystąpieniem do wykonania montażu studni i ich przyłączy należy dokonać 
wytyczenia lokalizacji  każdej ze studni oraz  przebiegu ułożenia jej przyłącza rurowego 
zgodnie z  lokalizacją przedstawioną na planie odgazowania kwatery (rys nr 1 STWiOR). W 
warstwie zdeponowanych odpadów wykonywane będą wykopy punktowe pod realizowane 
studnie i liniowe wąskoprzestrzenne dla układania ich przyłączy .  
 
b) Wykonanie studni  
Studnie odgazowujące zgodnie z projektem rozmieszczone zostały równomiernie na 
obszarze całej kwatery w pięciu równoległych rzędach o przebiegu północ – południe. 
Studnie typu pionowego o średnicy ø 1016 mm należy wykonać metodą wykopów 
punktowych w warstwie odpadów za pomocą odpowiedniej koparki podsiębiernej. Z uwagi 
na małą miąższość warstwy odpadów (do 6 m) przyjęto technologię wykonania studni 
metodą wykopu punktowego. Dla bezpieczeństwa uszczelnienia kwatery przewidywana 
lokalizacja każdej studni musi posiadać pomiar rzędnej wysokościowej powierzchni 
odpadów. W przypadku jeżeli rzędna powierzchni odpadów jest mniejsza niż 6m od rzędnej 
ułożenia geomembrany kierownik robot jest zobowiązany uzgodnić głębokość kopania takiej 
studni z wyznaczonym przedstawicielem zamawiającego. Studnie odgazowujące należy 
lokalizować zgodnie z planem odgazowania kwatery rys nr 1 STWiOR. Obudowę studni wraz 
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tarczą uszczelniającą należy wykonać metodą warsztatową zgodnie z rys nr 2 STWiOR. 
Obudowa studni musi spełniać niżej podane wymagania: 

- rura stalowa ze szwem L = 4500 mm ø 1016 x 8mm, 
- wolna od rdzy (piaskowanie lub ręcznie odrdzewiony metal), 
- powłoka zabezpieczająca antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz ( podkład epoksydowy), 
- powłoka nawierzchniowa z farby poliuretanowej - kolor żółty na zewnątrz obudowy.  

Uwaga! ze względu na obsługę eksploatacyjną (ciężar) zamawiający nie dopuszcza 
stosowania na obudowę studni rur o ściance powyżej 10mm. Wyżej wymienione wymagania 
antykorozyjne dotyczą również stalowej tarczy uszczelniającej wykonanej z blachy czarnej 8 
mm, montowanej nad filtrem odgazowującym wewnątrz obudowy studni. Należy załączyć 
atesty i karty techniczne zastosowanych farb. Dopuszcza się  wykonanie tarczy 
uszczelniającej z  płyty PE o grubości 20 mm.  
Dostarczone przez wykonawcę obudowy studni i tarcze uszczelniające będą elementem 
technicznego odbioru częściowego.   Z uwagi na zastosowane rozwiązanie technologiczne 
polegające na wykorzystaniu jednego przyłącza rurowego PE De 63 mm docelowo dla dwóch 
sąsiadujących studni na wylotach głowic nowych oraz istniejących studni( łącznie 47 szt.), 
należy zamontować  zawory gazowe kulowe przelotowe  PE Dn 63  typu Polywalve woda/gaz 
z odłączalnymi pokrętłami (kluczami) co umożliwi zamknięcie odpływu biogazu z danej 
studni. Wybór zaworów jest podyktowany ciężkimi warunkami eksploatacyjnymi i 
agresywnym środowiskiem pracy zaworów. Przewody rurowe przyłączy studni układane 
będą ze spadkiem 1% w kierunku odbioru gazu. Sprawdzeniu odbiorowemu należy poddać 
każdy ssący przewód rurowy i sporządzić  techniczny protokół odbioru. Ogólnym 
wyznacznikiem dla szczelności układów biogazowych pracujących w warunkach podciśnienia 
(studnie i przyłącza) oraz oceny prawidłowego wykonawstwa i potwierdzenia wyników 
badań przeprowadzonych w trakcie prób sprawdzania drożności przyłączy jest warunek, aby 
wszelkie ewentualne nieszczelności w układzie poprzez dosysanie powietrza nie 
powodowały w odbieranym z kwatery biogazie wzrostu zawartości (O2) tlenu. Wzrost  O2 w 
transportowanym biogazie powyżej 3% ogólnej jego objętości  może w warunkach 
eksploatacyjnych doprowadzić do  powstania mieszaniny wybuchowej metanu z tlenem. 
Dokonywane podczas realizacji robot połączenia odcinków rur, króćców studni itp. należy 
łączyć przy wykorzystywaniu następujących metod:  
 - elektrooporową ( za pośrednictwem kształtek elektrooporowych), 
- zgrzewania czołowego. 
Podczas wykonywania układania przewodów rurowych  z PE należy szczególną uwagę 
zwrócić na jakość wykonywanych połączeń. Przyłączy  nie należy zasypywać przed 
dokonaniem ich odbioru technicznego jako odbioru robót ulegających zakryciu. Z uwagi na 
specyfikę instalacji odgazowania kwatery (brak możliwości odkrycia rurociągów z powodu 
przyrastającej warstwy odpadów) prace zgrzewania rur muszą być wykonywane przez 
doświadczonych w tym zakresie pracowników posiadających aktualne certyfikaty Urzędu 
Dozoru Technicznego, a urządzenia zgrzewające muszą posiadać aktualne świadectwa 
kalibracji. Łączenia wykonywane kształtkami elektrooporowymi powinny posiadać wydruki, 
lub karty zgrzewów dołączone do protokołu odbioru. Głowice studni i tarcze uszczelniające 
po zamontowaniu na filtrach studni powinny być poddane odbiorowi technicznemu. Po 
uzyskaniu pozytywnej oceny montażu zawartej w protokole technicznym odbioru głowicy, 
wewnętrzną przestrzeń obudowy nad tarczą uszczelniającą  należy zasypać sypkim 
materiałem uszczelniającym (piaskiem) w warstwie nie mniejszej niż 0,50 metra.  
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c)   Wykonanie  przyłączy.      
Wszystkie przyłącza wykonać należy z rur PE De 63 x 5,8 mm SDR 11 w odcinkach prostych 
(12 mb) ponieważ w instalacjach biogazowych mamy do czynienia z gazem w 100% 
nasyconym wilgocią. Przed odwodnieniem gazu w odwadniaczach następuje wydzielanie się 
kondensatu we wszystkich elementach instalacji, z czego w tym konkretnym przypadku 
największa ilość kondensatu wykropli się w nadziemnej części przyłączy studni (odcinki 
pionowe przyłączone do głowic studni) i spłynie do odcinka przyłącza poziomego, które 
będzie ułożone w wierzchniej warstwie odpadów ze spadkiem min 1% . Wszelka nieliniowość 
pionowa przyłączy będzie powodowała powstawanie (syfonów)  zaburzeń spływu poprzez 
zaleganie kondensatu utrudniającego  swobodny przepływ biogazu wynikającego ze 
zmniejszenia przekroju przyłącza, a nawet powodującego pełną niedrożność przyłącza. 
Skropliny w biogazie powodują  zaburzenia w pracy ssaw, palników i agregatów, a w okresie 
zimowym mogą powodować zamarzanie przewodów biogazowych. Z uwagi na to, że 
projektowane przewody rurowe układane są w odpadach na podłożu niestabilnym należy 
stosować ich układanie na zagęszczonym podłożu w obsypce piaskowej. Do czasu połączenia 
wykonanych przyłączy z króćcami studni i końcówki rur De 63 muszą być zabezpieczone 
zaślepkami chroniącymi przewody przed zabrudzeniem ich wnętrza odpadami lub piaskiem. 
Dla  zapewnienia skutecznego spływu kondensatu w przyłączach należy je układać w 
wykopach ze spadkiem nie mniejszym niż 1 % w kierunku przepływu biogazu. Spadki należy 
wyprofilować podczas wykonywania wykopów i  wykonywania podsypki piaskowej w 
warstwie nie mniejszej niż 0,10 m. Próby ciśnieniowe przyłączy nie będą wykonywane z 
uwagi na krótkie odcinki przyłączy, ale będą podlegały oględzinom ze szczególnym 
uwzględnieniem zgrzewów rur. Rurociągi po dokonanych odbiorach należy przysypać 
warstwą zasypki piaskowej 0,15 m, a pozostałą część wykopów uzupełnić odpadami  oraz 
zagęścić mechanicznie. Ułożenie przyłącza każdej studni na podsypce piaskowej przed 
zasypaniem oraz jakość zgrzewów będą elementami odbioru częściowego robót. 
 
3.3.Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do robót towarzyszących należy 
a) Wytyczenie geodezyjne lokalizacji studni oraz trasy przyłączy rurowych, 
b) Wykonanie geodezyjnych pomiarów wysokościowych dla lokalizacji danej studni. 
c) Urządzenie zaplecza budowy. 
d) Wykonanie pomiaru i mapy powykonawczej dla zainstalowanych studni i przyłączy. 

 
3.4. Informacja o terenie budowy 
Projektowane studnie odgazowujące (pionowe) oraz rurowe przyłącza technologiczne studni 
zlokalizowane będą w całości w obszarze   niecki kwatery składowej odpadów komunalnych 
w warstwie zgromadzonych odpadów w której ułożone już wcześniej zostały ciągi przyłączy 
rurowych eksploatowanych studni odgazowujących. Przebiegi ciągów przyłączy i lokalizacje 
zaprojektowanych studni wskazuje „Plan Odgazowania Kwatery” rys nr 1 STWiOR. We 
wskazanych miejscach lokalizacji studni i ich przyłączy  przed  rozpoczęciem wykonywania 
wykopów należy ostrożnie dokonać przekopów kontrolnych. Roboty należy wykonywać 
zgodnie z warunkami określonymi w projekcie wykonawczym PW/SO/SOS z grudnia 2008 r, 
STWiOR oraz sztuką budowlaną. 
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3.5 Organizacja robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, ich 
zgodność z otrzymaną dokumentacją wykonawczą, STWiOR, pisemnymi ustaleniami 
bieżącymi z zamawiającym oraz przy zachowaniu przepisów bhp i ppoż. Udostępnienie 
terenu wykonywania robót przez Zamawiającego Wykonawcy nastąpi w terminie 
wynikającym z umowy i będzie odbywalo się sukcesywnie dla danego etapu robót. Z uwagi 
na fakt wykonywania robót na eksploatowanej kwaterze roboty mogą być realizowane 
zamiennie dla części wschodniej i zachodniej kwatery. Zamawiający ustali z wykonawcą 
sposób wykonania robót na etapie realizacyjnym oraz przekaże Wykonawcy posiadaną 
dokumentację techniczną niezbędną do wykonania zadania. 
 
3.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Z uwagi na fakt, że roboty realizowane będą na funkcjonującej kwaterze składowej odpadów  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia bezpiecznych przejść  i przejazdów dla 
pracowników i pojazdów eksploatacji kwatery oraz dostarczających odpady. Wykonawca 
dokona widocznego oznakowania terenu prowadzenia robot, zabezpieczenia istniejącej 
infrastruktury przed uszkodzeniem oraz utrzymania ładu i porządku na  terenie  
prowadzonych robót. Jeżeli wykonywanie części robót kolidowałoby z prowadzeniem 
eksploatacji kwatery przez Zamawiającego, to takie elementy robót należy wykonać w czasie 
gdy kwatera jest nieczynna (godziny wieczorne lub weekend) 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz praca w nadgodzinach i dniach ustawowo 
wolnych od pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się że są wliczone w cenę 
umowną. 
 
3.7 Ochrona środowiska 
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Należy unikać uszkodzeń istniejącej 
infrastruktury oraz powodowania szkód i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, ponadnormatywnego hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie sposobu działania wykonawcy. Prace związane z wykonaniem studni 
odgazowujących i ich przyłączenia do istniejącej instalacji odgazowującej związane są z 
koniecznością odkrywania zdeponowanych odpadów co może powodować uciążliwości 
zapachowe w otoczeniu kwatery. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby do minimum 
ograniczyć ilość wykopów, nie pozostawiać niezasypanych wykopów na noc lub weekend. 
Sprzęt mechaniczny pracujący na kwaterze, po zakończeniu robót i przed transportem należy 
oczyścić z odpadów, umyć i zdezynfekować środkami biobójczymi.  
 
3.8. Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
zagrażających bezpieczeństwu lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni warunki i 
środki  gwarantujące bezpieczną pracę, właściwe warunki socjalne, bezpieczny sprzęt i  
odpowiednią do warunków pracy odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej. 
 
Materiały i sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym, uzgodnionym z Zamawiającym 
terenie oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisy ochrony przeciwpożarowej szczególnie dotyczy to użycia otwartego ognia na 
kwaterze i w jej pobliżu z uwagi na obecność palnego gazu. Podczas przebywania na 
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kwaterze obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Prace na składowisku należą do 
robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
wykonywanych prac, roboty gazoniebezpieczne i wykopy punktowe powinny być 
nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do kierowania i nadzoru 
nad robotami gazowniczymi i wykopami w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 
Koszty ww. wymagań nie podlegają oddzielnej zapłacie i leżą po stronie Wykonawcy. 
 
3.9.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie na swój koszt odpowiedniego zaplecza 
techniczno – socjalnego. W tym celu ustali protokolarnie z Zamawiającym lokalizację 
zaplecza dla potrzeb prowadzenia robót oraz zasady zużycia wody i energii elektrycznej. 
 
4. Nazwy i kody 
45.22.21.10 – 3 – składowiska odpadów 
45.23.12.20 – 3 – roboty budowlane w zakresie gazociągów. 
 
5. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych 
Materiały użyte do budowy przyłączy biogazowych powinny być dopuszczone do 
powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy: 
-  dla rur PN-EN -1555-2:2004 ,  
- dla kształtek  PN-EN -1555-3:2003,  
oraz posiadać deklaracje zgodności, aprobaty techniczna do stosowania w sieciach 
gazowniczych (zgodnie z  Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz 1779).  (nie dotyczy obudowy studni)                  
Składowanie rur PE oraz armatury na terenie budowy powinno odbywać się zgodnie z 
instrukcją producenta. Rury PE podczas składowania oraz na terenie wykonywania robót, do 
momentu ich montażu powinny być  zabezpieczone zaślepkami, korkami uniemożliwiającymi 
zabrudzenia ich wnętrza. Z uwagi na specyfikę miejsca wykonywania robot powyższy wymóg 
jest bardzo istotny. 
Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały  odpowiadały 
wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
 
6. Wymagania dotyczące sprzętu 
Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu : 
- koparki, spycharki ziemi lub koparko – spycharki, 
- zgrzewarki automatyczne, zgrzewarki półautomatyczne, 
- agregaty prądotwórcze, 
- elektronarzędzia, narzędzia ręczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do 
jego użytkowania. Wymaganiem bezwzględnym (niedopuszczenie do wykonywania robót) 
jest posiadanie aktualnych świadectw kalibracji dla używanych podczas robót zgrzewarek. 
 
7. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływajacych 
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niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Dotyczy to w szczególności 
transportu rur z PE oraz obudów stalowych studni. Rury powinny być transportowane 
zgodnie z instrukcja producenta. 
Przewóz rur w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone 
wieczkami uniemożliwiającymi ich zabrudzenie. Rury powinny być podparte na całej  
długości. 
 
8. Wymagania dotyczące własciwości wykonania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zespołu osób, które posiadają aktualne 
uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac i przedstawić je Zamawiającemu na etapie 
składania oferty. 
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów Ustawy z dnia 
7   lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku z późniejszymi 
zmianami) w tym minimum: a) 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych 
w branży sanitarnej, dysponującą aktualnymi uprawnieniami bez ograniczeń (lub 
równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności   instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji gazowych. 
- uprawnienia operatorów używanego sprzętu jak koparki, ładowarki itp., 
- uprawnienia UDT  pracowników dla metod spajania z grupy 3PE, podgrupa 3.4 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umowa, dokumentacja 
projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami  i uwagami 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy 
przewodów ssących i studni odgazowujących. Wytyczenie studni i trasy przyłączy należy 
wykonać zgodnie z rys. nr 1 „Plan odgazowania ” STWiOR. 
 Wykopy pod studnie i przewody gazowez rur PE powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami zawartymi w normie branżowej ustanowionej przez Instytut Kształtowania 
Środowiska  
Norma BN_83/8836_02 zawierająca przepisy dotyczące wymagań w zakresie : 
 - wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków BHP, 
 - wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy, 
 - wykopów otwartych nie obudowanych o ścianach nachylonych, 
 - zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, 
 - minimalnej szerokości wykopów, 
 - materiału podłoża naturalnego i jego zabezpieczenia, 
 - wykonania drenażu poziomego i pionowego, 
 - stosowania ścianek szczelnych, 
 - zasypania przewodu. 
Maksymalna głębokość wykopu punktowego wynosi 5,0 m. 
Minimalna szerokość wykopu dla rur PE De 63 min winna wynosić 0,30 m. 
 
a) Wykonywanie wykopów 
 Wykopy pod przyłącza studni odgazowujących przewidziano prowadzić mechanicznie przy 
użyciu koparki. Wykopy liniowe przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach 
niezabezpieczonych. Wykopy punktowe wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne o 
ścianach niezabezpieczonych dla pojedynczej studni. Wszystkie prace związane z wykopami i 
montażem studni w wykopie będą wykonywane za pośrednictwem sprzętu  mechanicznego 
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bez udziału ludzi. Zasypywanie studni i przyłączy biogazowych można prowadzić przy użyciu 
lekkiego sprzętu mechanicznego.  
 
b) Montaż studni i przewodów przyłączy biogazowych.  
Uwaga! Głębokość wykonania wykopu punktowego pod studnię odgazowującą nie powinna 
przekroczyć 5m. W uzasadnionych przypadkach (mniejsza warstwa odpadów niż 6m)wykopy 
będą płytsze. Na dno wykopu o powierzchni min 1500 mm x 1500 mm należy wsypać 
warstwę odsączającą min 0,30 m kruszywa o uziarnieniu 16/32 mm. Na warstwie 
odsączającej należy za pomocą koparki ustawić pionowo obudowę studni i z zewnątrz 
obsypać ja odpadami. Do wnętrza obudowy należy wprowadzić perforowany filtr gazowy ø 
110 mm wyposażony w krzyżak centrujący umożliwiający centralne usytuowanie filtra w 
obudowie studni. Wycentrowany filtr powinien wystawać ponad powierzchnię odpadów 
około 0,5m. Filtr należy zasypać (do wnętrza obudowy)kruszywem 16/32 do wysokości ¾ 
obudowy studni. Następnie obudowę należy podciągnąć  do góry (bez filtra) do wysokości 
gwintowej końcówki filtra tj. około 0,5 m ponad powierzchnię odpadów. Zabezpieczyć należy 
wlot filtra i całość zasypać kruszywem 16/32, po czym należy nałożyć tarczę uszczelniającą na 
króciec gwintowy i nakręcić głowicę studni. Następnie należy podciągnąć obudowę do góry o 
około 1m a powstałą przestrzeń wewnątrz obudowy zasypać piaskiem w celu uszczelnienia w 
warstwie około 0,5m. Następnie należy zasypać odpadami i zagęścić przestrzeń wokół 
obudowy studni. Króciec odgazowujący głowicy ø 63 należy połączyć z odcinkiem pionowym 
przyłącza wzdłuż obudowy studni w odległości około 0,5 m od rury osłonowej studni, a 
następnie w wierzchniej warstwie odpadów poprowadzić przyłącze poziome. Układanie  
przewodów przyłączy poziomych studni dodatkowych (numeracja z indeksem A), należy 
wykonywać zgodnie z „planem odgazowania” przy zachowaniu spadków 1% w kierunku 
studni macierzystej (numeracja istniejąca bez indeksu ). Gotowa kompletna studnia 
„dodatkowa” powinna zostać oznakowana trwale numerem studni macierzystej do której 
została przyłączona z dodanym indeksem „A”. W ramach prowadzonych robót należy 
dokonać ujednolicenia oznaczenia studni, któremu podlegać będą także istniejące już tzw. 
„studnie macierzyste” min. wymiar oznaczeń 250 x 250 mm.  
Sposób montażu i układania przewodów z rur PE z uwagi na właściwości fizyko-chemiczne 
tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montażu rur tradycyjnych jak stal czy nawet PVC. 
Odnośnie formy dostawy , występują dwa rodzaje rur PE De 63 x 5,8 mm SDR 11 : 
 - w kręgach  
 - w odcinkach prostych 6  - 12 mb  
W związku z faktem, że teren kwatery składowej odpadów nie jest gruntem stabilnym w 
rozumieniu klasyfikacji gruntów budowlanych, oraz z uwagi na występujące wewnątrz złoża 
odpadów temperatury  (30 -50 0 C ) zamawiający wymaga wykonania przyłączy studni 
biogazowych tylko z rur w odcinkach prostych (preferowana długość - 12 mb). 
W technologii łaczenia rurociągów z PE wystepują przede wszystkim złącza zgrzewane  
(czołowo lub elektrooporowo) tworząc strukturę monolityczną łączonych elementów. 
Przewody z rur PE mogą być montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pózniejszym 
ułożeniem na dnie wykopu, oraz montowane bezpośrednio na dnie wykopu. Przewody z PE 
można montować przy temperaturze otoczenia od 0˚C do 30˚C. Połączenie zgrzewane należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C. Przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu 
należy stosować namiot ochronny. Rury na całej swej długości powinny przylegać do 
przygotowanego i dobrze wyprofilowanego dna wykopu. Z uwagi na brak możliwości 
wyprofilowania dna wykopu wykonanego w odpadach należy przed ułożeniem przewodów 
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wykonać podsypkę z piasku sypkiego drobno lub średnioziarnistego bez grud i kamieni o 
grubości warstwy min 0,1 m z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Ułożone przyłącze rurowe 
po częściowym odbiorze technicznym należy zasypać piaskiem w warstwie 0,15m, a 
pozostałą przestrzeń wykopu zasypać odpadami i zagęścić mechanicznie. 
Uwaga! W trakcie wykonywania przyłączy studni, w ramach prowadzonych robót 
wykonawca na głowicach „studni macierzystych” (istniejących 24 szt) ma również obowiązek 
dokonania montażu takich samych jak w studniach „dodatkowych” zaworów kulowych PE dn 
63mm umożliwiających odcięcie odbioru biogazu czyli wyłączenie danej studni z eksploatacji. 
 
 
9.Kontrola i odbiór robót 
Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania materiałów i robót 
z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonane zostaną zgodnie z wymogami 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i sztuki budowlanej. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniecia założonej jakości wykonywanych robót w czasie 
wszystkich faz ich realizacji i obejmować będzie następujące badania i sprawdzenia:  
- zgodna z dokumentacja wykonawczą i STWOR lokalizacja studni na podstawie pomiarów, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją STWiOR elementów składowych studni, 
- zgodność robót przygotowawczych oraz wykonanie robót ziemnych (wykopów), 
- zachowanie właściwych spadków, 
- badania jakości połączeń zgrzewanych 
- badania szczelności i drożności rurociagów PE 63 mm, 
- badanie warstwy przesypkowej przyłączy, 
- badanie zabezpieczenia antykorozyjnego rury osłonowej studni ø1000x8 mm, L = 4500 mm 
- badanie materiałów filtracyjnych kruszywo płukane 16/32 mm. 
Wszelkie badania i sprawdzenia należy przeprowadzać zgodnie z warunkami  określonymi w 
SpecyfikacjiTechnicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wymogami norm 
branżowych BN – 83/8836-02, PN - 81/B-10725 i PN – 91/B - 10728 oraz uzgodnieniami z 
nadzorem zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nadzorowi 
zamawiającego atestów materiałowych, deklaracji zgodności, aprobat technicznych i innych 
dokumentów określających parametry wszystkich zastosowanych materiałów, a także 
wykazujących ich przeznaczenie  do transportu paliw gazowych ( wyłączeniu posiadania ww  
atestów podlegają stalowe rury osłonowe - obudowy studni). 
Podczas odbioru końcowego należy dokonać ogólnego sprawdzenia wykonanych robót tj. 
szczelności przyłączy oraz głowic studni odgazowujących pracujących w warunkach 
podciśnienia. Sprawdzenia wybudowanych studni i przyłączy należy dokonać za 
pośrednictwem wewnętrznego układu pomiarowego biogazu znajdującego się w kontenerze 
KSOB. Próbę należy wykonać poprzez jednoczesne zasysanie biogazu z  wszystkich 47 studni 
przez okres trzech godzin. Warunkiem bezwzględnym dla pozytywnego odbioru wykonanych 
robót  jest stały poziom zawartości tlenu O2 w zasysanym biogazie, a jego poziom nie może 
przekraczać  2 % ogólnej objętości strumienia transportowanego rurociągami biogazu. 
Uwaga! Wzrost poziomu  O2 powyżej 3%  może spowodować powstanie mieszaniny 
wybuchowej metanu z tlenem. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, 
jakości i bezpieczeństwa robót oraz zastosowanych materiałów. 
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10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostką obmiarową jest  kpl. (komplet) dla zmontowanej zgodnie z opisem w pkt 8 
STWiOR 23 kpl studni odgazowujących. 
Jednostką obmiarową  jest 1 m (metr) wykonania robót związanych z wykonaniem przyłączy 
rurowych studni odgazowujących dodatkowych do studni macierzystych.  
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) dla wykonania warsztatowego perforowanych 
filtrów gazowych i  głowic studni odgazowujących. 
Wykonane i ujęte w przedmiarze roboty rozliczane będą kwotą ryczłtową określoną w 
umowie i wynikajacą z przetargu na wykonanie 23 szt. studni odgazowujących 
„dodatkowych” i przyłączenia ich do 23 istniejących, wskazanych „studni macierzystych”.  
W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres i warunki wykonania 
powinien uzgodnić wykonawca z zamawiającym przed ich wykonaniem. Ewentualne roboty 
dodatkowe powinny być udokumentowane w tabeli obmiarów przez kierownika robót. 
 
11. Odbiór robót budowlanych. 
W przewidzianym zakresie robót występować będą nastepujące rodzaje odbiorów: 
 
a) Odbiory częściowe 
- wykonane warsztatowo (wg STWiOR)  przed montażem 23 głowice studni odgazowujących,  
- wykonane warsztatowo (wg STWiOR)  przed montażem 23 kpl obudów studni + tarcze, 
- dostarczone kruszywo płukane 16/32 i piasek na przesypki, 
- dostarczone rury na przyłącza gazowe PE 63 mm w  odcinkach prostych, 
- przeprowadzenie modernizacji 24 studni macierzystych (montaż zaworu PE d 63) i 
oznaczeniu studni symbolem porządkowym. 
Dostarczone przez wykonawcę elementy i materiały  podlegają odbiorowi z udziałem 
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, odbiór ten powinien być potwierdzony 
protokołem częściowego odbioru robót. 
 
b) Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
- wykonanie wykopu pod studnię z denną warstwą odsączającą chłonną z kruszywa 16/32, 
- montaż filtra w rurze osłonowej przed zasypaniem kruszywem, 
- montaż głowicy na filtrze z tarczą uszczelniającą przed zasypaniem, 
- wykonanie wykopu z wyprofilowaną podsypką piaskową,  
- po wykonaniu każdego odcinka  przyłączy przed zasypaniem (spadki rur i zgrzewy), 
- zasypany przesypką wykop z ułożonymi przewodami rurowymi 
- ułożone w wykopie i połączone docelowo przyłącze rurowe każdej „studni dodatkowej”, 
Powyższe elementy robót podlegają indywidualnym odbiorom przy udziale upoważnionego 
przedstawiciela zamawiającego, odbiory te powinny być potwierdzone protokołem  odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających i wykonaniu dokumentacji fotograficznej. 
 
c) Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. Na odbiór końcowy wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć następujące dokumenty: 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
 - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
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 - atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów, 
 - dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami, 
 -  mapę pomiaru geodezyjnego dla wszystkich (47) studni odgazowujących z  przyłączami. 
 - oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem, sztuka budowlana 
i przepisami Prawa budowlanego, 
Odbiór końcowy jest zakończony protokołem końcowym robót. 
 
d)Odbiór ostateczny  
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajacy organizuje odbiór ,,po okresie gwarancji”. zwanym 
odbiorem ostatecznym i polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
- protokół odbioru po okresie gwarancji- pogwarancyjny.  
 
12. Rozliczenie robót 
Rozliczenia obejmuje następujące roboty: 
- roboty budowlane i instalacyjne objęte zawartą umowa. 
Rozliczenie robót następuje zgodnie z zapisami w umowie na wykonanie robót po 
podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego protokołu 
odbioru końcowego robót bez uwag. 
 
13. Przepisy związane 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami 
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów  z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994. 
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH  
PIPE. 
- WTWiOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Roboty Ziemne – ITB 
- Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
14.Spis rysunków 
 14.1. Plan odgazowania kwatery rys nr 1. 
 14.2. Studnia odgazowująca rys nr 2. 
 14.3. Głowica studni odgazowującej rys nr 3. 
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