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1. Częśd ogólna  
1.1 Przedmiot opracowania i zastosowanie 
Przedmiotem opracowania niniejszej Specyfikacji są wymagania i szczegóły techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem technologicznych przyłączy 
istniejących studni odgazowujących wraz z odwadniaczami na kwaterze odpadów 
komunalnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.  
 
1.2 Nazwa nadana zamówieniu 
„Wykonanie przewodów ssących odbioru biogazu ze studni  odgazowujących wraz z 
odwadniaczami bateryjnymi na kwaterze składowej odpadów ZUOK w Toruniu”  
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 
87-100 Toruo, ul. Grudziądzka 159 
 
1.3 Cel wykonania  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWOR) ma 
zastosowanie w procedurze przetargowej jako załącznik do umowy na realizację robót. 
 
2. Przedmiot i zakres robót 
2.1 Informacje wstępne 
Zamawiający zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 24.03.203r w sprawie 

szczegółowych wymagao dotyczących lokalizacji, budowy i eksploatacji, jakim powinny 

odpowiadad poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549 ) oraz projektem 

budowlanym zamierza zrealizowad obligatoryjny wymóg wyposażenia kwatery składowej 

odpadów komunalnych 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 wymagao na etapie 

budowy kwatery składowej odpadów komunalnych zmieszanych należącej do typu innych niż 

niebezpieczne i obojętne wybudowano 24 szt. studni odgazowujących, a w jej pobliżu 

zlokalizowano  Kontenerową Stację Zbiorczą Odzysku Biogazu (KSOB). Stację KSOB połączono 

z uszczelnioną niecką kwatery przyłączem biogazowym(Kolektor KSOB) wykonanym z rur PE 

De 63x5,8 mm SDR 11 w ilości 25  sztuk, zakooczonych zaślepionymi kródcami.  Kolektor 

zlokalizowany jest w południowo –wschodnim narożniku kwatery i jest punktem przyłączenia 

rurociągów ssących biogazu z 24 –ch istniejących studni odgazowujących.  

2.2 Zakres robót objętych STWOR 

2.2.1 modernizacja głowic studni odgazowujących  
W  ramach zakresu niniejszego zadania przed wykonaniem przyłączenia studni  do stacji 
KSOB należy  zmodernizowad głowice studni zgodnie z opisem i rysunkiem nr 1 
(STWOR).Modernizacja(24 szt.) głowic studni będzie  polegała na;  

a)  Do istniejącego perforowanego filtra studni PE De 110  należy dogrzad z 
zastosowaniem mufy elektrooporowej ø 110 króciec „KF” przedstawiony na rys 
„Głowica studni” STWOR o długości 0,30 -0,40 m z  gwintem rurowym, co umożliwi 
odkręcania i dokręcania głowicy do filtra w celu wydłużania studni.   

b) Głowicę  studni należy  wykonad metodą warsztatową w niżej podany sposób:                                                              
jeden z kooców odcinka o długości 1,2 m rury pełnej PE De 110,  (dolna częśd głowicy)  
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powinien posiadad  gwint kompatybilny z gwintowanym zakooczeniem filtra  studni 
„KF” opisanym w pkt a) rys „Głowica studni” STWOR. Do drugiego kooca odcinka rury 
(górna częśd głowicy) należy dogrzad  trójnik PE 110 x 63  w odgałęzieniu trójnika 63 
mm wyprowadzid należy króciec „bosy”  PEHD De 63 o długości 1,0 m. Przelot 
trójnika 110  należy zaślepid dogrzanym korkiem z gwintem wewnętrznym R ½ cala, 
gdzie należy zamontowad zawór przelotowy gazowy do pobierania próbek gazu. 
Łączna długośd głowicy wyniesie 1500 mm. Głowicę każdej studni należy docelowo 
trwale oznaczyd numeracją wynikającą z rys. „Plan Przyłączy”  STWOR o symbolu G  i 
numerze porządkowym studni np. (G1). Oznakowad trwale należy również przyłącza 
poszczególnych studni wewnątrz kontenera KSOB na zaworach kontrolno - 
pomiarowych. Zmodernizowane głowice studni odgazowujących po odbiorze robót 
potwierdzonych technicznym protokołem odbioru należy w dolnej części znajdującej  
się wewnątrz rury osłonowej  zasypad materiałem sypkim, nieprzepuszczającym 
powietrza. Podłączenia studni  do przewodów ssących należy dokonad po całkowitym 
wybudowaniu przyłączy i wykonaniu prób drożności. Taka kolejnośd robót jest 
technologicznie uzasadniona i uniemożliwi ewentualne pomyłki związane z 
numeracjami studni i przyłączy. Ponadto zapobiegnie obecności biogazu w 
rurociągach podczas zgrzewania rurociągów. 

 
2.2.2 Wykonanie przyłączy studni odgazowujących  i  odwadniaczy. 
Technologiczne połączenie 24 szt.  studni biogazowych z kródcami przyłącza kontenera KSOB 
należy wykonad z  rur PE De 63x5,8 mm SDR 11 w formie  24 ssących rurociągów gazowych o 
łącznej długości około 5020 mb. Rurociągi zostaną ułożone w  dwóch równoległych 
zbiorczych ciągach (wschodni i zachodni)  przewodów o przebiegu  z północy  na południe 
kwatery. Wykopy  wykonywane będą w górnej warstwie zdeponowanych odpadów, a 
przewody układane będą  w warstwie piasku. Przebiegi zbiorczych ciągów  zaplanowano w 
sposób minimalizujący długośd przyłączy oraz głębokośd ich ułożenia. Spadki umożliwiające 
odwodnienie przyłączy wyprofilowane docelowo zostaną  podsypką piaskową. Roboty będą 
prowadzone wyłącznie na terenie niecki kwatery składowej na podstawie projektu 
wykonawczego „ System Odgazowania Składowiska PW/SO/SOS z grudnia 2008 r oraz 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( STWOR).  

a) Wytyczenie przebiegu rurociagów.                                                                                                   
Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza danej studni należy dokonad wytyczenia 
przebiegu jego ułożenia.. Wykonawca wytyczy  także przebiegi i szerokości wykopów pod 
zbiorcze ciągi przyłączy uzależniając ich szerokości od ilości przewodów układanych w  danej 
lokalizacji, co wynika z  planu odgazowania kwatery (rys nr 2 STWOR).  Z ww opisu wynika, że 
w zdeponowanych na kwaterze  odpadach w zależności od ilości wspólnie (zbiorczo) 
układanych rurociagów wykonywane będą wykopy liniowe wąsko i szerokoprzestrzenne, tak 
dostosowane, aby roboty  wkonywane były poprawnie i bezpiecznie. 
b) Wykonanie przyłączy.    
Wszystkie przyłącza wykonad należy z rur PE De 63 x 5,8 mm SDR 11 w odcinkach prostych 
(12 mb). Z uwagi na to, że projektowane przewody układane są w odpadach na podłożu 
niestabilnym należy stosowad układanie ich wiązkami poziomymi na zagęszczonym podłożu 
w obsypce piaskowej. W celu usztywnienia ułożonych w wykopach  przewodów rurowych 
należy je co 6 mb połączyd ze sobą (związad poprzecznie - rys nr 1 STWOR) za pomocą 
prętów stalowych ocynkowanych ø 10 mm ułożonych poprzecznie do przebiegu rurociągów. 
Przewody rurowe z prętami usztywniającymi należy wiązad ze sobą  jak siatkę zbrojeniową za 
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pomocą stalowego, ocynkowanego drutu wiązałkowego ø 2 mm. Tak wykonana wiązka 
przyłączy powinna tworzyd w wykopie równą napiętą konstrukcję „dywanik”. Przewody 
układane są ze spadkiem 1% od studni do odwadniaczy bateryjnych. Od punktu odwodnienia 
(odwadniaczy) rurociągi należy układad z przeciwspadkiem do punktu przełamania, a 
następnie znów ze spadkiem do istniejącego przyłącza stacji KSOB (25 szt. kródców PE De 
63mm). Sposób ułożenia przewodów przyłączy studni poglądowo przestawia „Profil 
podłużny” (rys nr 3 STWOR). Koocówki przewodów przyłączy należy łączyd z kródcami głowic 
studni odgazowujących oraz kródcami przyłącza kontenera KSOB dopiero po wybudowaniu 
całej nitki przyłączeniowej danej studni oraz wykonaniu sprawdzenia jej drożności metodą 
przedmuchu sprężonym powietrzem. Sprawdzeniu odbiorowemu należy poddad każdy ssący 
przewód rurowy i sporządzid  techniczny protokół odbioru. Do czasu połączenia wykonanych 
przyłączy z kródcami studni i kontenera zbiorczego KSOB koocówki rur De 63 muszą byd 
zabezpieczone zaślepkami chroniącymi przewody przed zabrudzeniem ich wnętrza. 
Sprawdzone i oznakowane przyłącza należy połączyd z kródcami głowic studni i kontenera 
KSOB. Prób ciśnieniowych przyłączy nie wykonuje się z uwagi na zamontowane w układzie 
odwadniacze bateryjne. Ogólnym wyznacznikiem dla szczelności układów biogazowych 
pracujących w warunkach podciśnienia (studnie i przyłącza) oraz oceny prawidłowego 
wykonawstwa i potwierdzenia wyników badao przeprowadzonych w trakcie prób 
sprawdzania drożności przyłączy jest warunek, aby wszelkie ewentualne nieszczelności w 
układzie poprzez dosysanie powietrza nie powodowały wzrostu zawartości (O2) tlenu. Wzrost  
O2 w transportowanym biogazie powyżej 3% ogólnej jego objętości  może w warunkach 
eksploatacyjnych doprowadzid do  powstania mieszaniny wybuchowej metanu z tlenem. 
Wszystkie połączenia odcinków rur, kródców studni i odwadniaczy należy łączyd  za 
pośrednictwem kształtek elektrooporowych lub zgrzewania czołowego.  Podczas 
wykonywania układania przewodów rurowych  z PE należy szczególną uwagę zwrócid na 
wykonane połączenia i nie zasypywad ich przed dokonaniem odbioru Z uwagi na specyfikę 
instalacji odgazowania kwatery (brak możliwości odkrycia rurociągów z powodu 
przyrastającej warstwy odpadów) prace zgrzewania rur muszą byd wykonywane przez 
doświadczonych w tym zakresie pracowników posiadających aktualne certyfikaty Urzędu 
Dozoru Technicznego, a urządzenia zgrzewające muszą posiadad aktualne świadectwa 
kalibracji. Sposób ułożenia przyłączy i jakości wykonania zgrzewania rur będzie elementem 
bieżącego odbioru robót ulegających zakryciu. Łączenia wykonywane kształtkami 
elektrooporowymi muszą posiadad wydruki zgrzewów dołączone do protokołu odbioru. 
Rurociągi po dokonanych odbiorach należy przysypad warstwą zasypki piaskowej 0,15 m, a 
pozostałą częśd wykopów uzupełnid odpadami  oraz zagęścid mechanicznie.  
 
c)  Odwadniacze                                                                                                                                  
Studnie odgazowujące rozmieszczone zostały równomiernie na obszarze całej kwatery, co 
powoduje że długośd poszczególnych przyłączy jest bardzo zróżnicowana, a najdłuższe 
przyłącza będą posiadały studnie zlokalizowane w północnej części kwatery. Ponadto w 
instalacjach biogazowych mamy do czynienia z gazem w 100% nasyconym wilgocią. Przed 
odwodnieniem gazu następuje wydzielanie się kondensatu we wszystkich elementach 
instalacji, z czego w tym przypadku największa ilośd kondensatu wykropli się w nadziemnej 
części przyłączy studni (odcinki) pionowe przyłączone do głowic studni. Skropliny w biogazie 
powodują  zaburzenia w pracy ssaw, palników i agregatów, a w okresie zimowym mogą 
powodowad zamarzanie przewodów biogazowych. Bardzo niskie parametry ciśnienia i 
podciśnienia występujące w instalacjach biogazowych powodują że najczęściej stosuje się 



S T W 0 R 
 

                                                                       MPO Toruo                                                                  str. 6 

odwaniacze grawitacyjne w postaci zbiorników kondensatu  odprowadzanego przez 
odpowiednio uformowane zamknięcie wodne. Najczęściej stosowane są odwadniacze: 
komorowe – sieciowe, oraz zespolone – bateryjne. Odwadniacze bateryjne służą do 
odwadniania układów wieloprzewodowych i taki zastanie zastosowany (rys nr 4 STWOR). 
Odwadniacze bateryjne wykonywane są metoda warsztatową o parametrach wynikających 
ze specyfiki danej instalacji. Dla potrzeb niezawodnego działania odwadniaczy bateryjnych 
należy wokół każdego przelewowego zbiornika retencyjnego na skropliny wykonad 
przestrzeo chłonną o objętości  2m3  i wypełnid ją kruszywem 16/32 mm, a następnie w celu 
ochrony przed kolmatacją wywołaną infiltracją wód deszczowych, górną powierzchnię 
przestrzeni chłonnej zabezpieczyd geowłókniną o gram 1000 g/m2.W związku ze znacznymi 
długościami przyłączy w celu  zapewnienia skutecznego spływu kondensatu w rurach 
biogazowych należy je układad w wykopach ze spadkiem 1 % w kierunku przepływu biogazu i 
2% w kierunku przeciwnym do jego przepływu. Spadki należy wyprofilowad podczas 
wykonywania wykopów i  wykonywania podsypki piaskowej w warstwie 0,10 m. W  
okolicach połowy kwatery (punkt odwodnienia określono w profilu podłużnym) należy 
odwodnid przyłącza studni zlokalizowanych w jej północnej części (najdłuższe przyłącza) 
poprzez montaż na  każdym z dwóch  zbiorczych ciągów rurociągów zespolonych 
odwadniacza bateryjnego (  2 szt: odwadniacz OS1 -  ośmiokanałowy w ciągu  wschodnim  
oraz OS2 – sześciokanałowy w ciągu zachodnim). Rysunek przekroju podłużnego z uwagi na 
zmieniające się rzędne  powierzchni odpadów na kwaterze z uwagi na przyrost warstwy 
odpadów, oraz jej osiadania ma charakter poglądowy i wykonawca na etapie wykonywania 
pomiarów i wykopów musi dostosowad się do występujących parametrów o celu uzyskania 
wymaganych spadków. Odwadniacze zamontowad należy w najniższych punktach ciągow. 
Każdy odwadniacz posiada pionowy rurowy (około 2 m) przewód (piezometr), który będzie 
wystawał ponad powierzchnie odpadów. Będzie on służył do zalania wodą zbiornika 
przelewowego odwadniacza po jego montażu w celu wytworzenia separacji między 
(przyłączami poszczególnych studni) jego kanałami. Po okresie rozruchu instalacji piezometry 
można skrócid do powierzchni odpadów i zaślepid. 
        
2 3.Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do robót towarzyszących należy 
a) wytyczenie trasy przyłączy, 
b) urządzenie zaplecza budowy. 

 
2.4. Informacja o terenie budowy 
Projektowane rurociągi technologiczne zlokalizowane będą w całości w obszarze   niecki 
kwatery składowej odpadów komunalnych w wierzchniej warstwie zgromadzonych 
odpadów, w której nie występuje uzbrojenie terenu. Jedynymi obiektami technologicznymi 
są studnie odgazowujące zabezpieczone ślizgowa rura osłonową ø 1000 mm Roboty należy 
wykonywad zgodnie z warunkami określonymi w projekcie wykonawczym, STWOR oraz 
sztuką budowlaną. 
 
2.5 Organizacja robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonanych robót, ich zgodnośd z 
otrzymaną dokumentacją wykonawczą, STWOR, pisemnymi ustaleniami bieżącymi z 
zamawiającym oraz przy zachowaniu przepisów bhp i ppoż. Udostępnienie terenu 
wykonywania robót przez zamawiającego, wykonawcy nastąpi w terminie wynikającym z 
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umowy i będzie odbywalo się sukcesywnie dla danego etapu robót. Z uwagi na fakt 
wykonywania robót na eksploatowanej kwaterze roboty mogą byd realizowane zamiennie 
dla części wschodniej i zachodniej kwatery. Zamawiający ustali z wykonawcą sposób 
wykonania robot na etapie realizacyjnym oraz przekaże Wykonawcy dokumentację 
techniczną niezbędną do wykonania zadania. Wykonawca do momentu odbioru koocowego 
ponosi pełną odpowiedzialnośd za dostarczone, wmontowane i zainstalowane materiały i 
urządzenia, nawet jeżeli zostały one już odebrane przez zamawiającego protokołem 
technicznym. 
 
 
2.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Z uwagi na fakt, że roboty realizowane będą na funkcjonującej kwaterze składowej odpadów  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia bezpiecznych przejśd  i przejazdów dla 
pojazdów dostarczających odpady, oznakowania terenu prowadzenia robot, zabezpieczenia 
istniejącej infrastruktury przed uszkodzeniem oraz utrzymania ładu i porządku na  terenie  
prowadzenia robót. Jeżeli wykonanie części robót kolidowałoby z prowadzeniem eksploatacji 
kwatery przez Zamawiającego, to takie elementy robót należy wykonad w czasie gdy kwatera 
jest nieczynna (godziny wieczorne lub niedziela) 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz praca w nadgodzinach i dniach ustawowo wolnych 
od pracy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że są wliczone w cenę umowną. 
 
2.7 Ochrona środowiska 
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosowad przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Należy unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, ponadnormatywnego hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Prace związane z budową 
przyłączy związane są z koniecznością odkrywania zdeponowanych odpadów co może 
powodowad uciążliwości zapachowe w otoczeniu kwatery. Roboty należy prowadzid w taki 
sposób, aby do minimum ograniczyd ilośd wykopów, nie pozostawiad niezasypanych 
wykopów na noc lub weekend. Sprzęt mechaniczny pracujący na kwaterze, po zakooczeniu 
robót i przed transportem należy umyd i zdezynfekowad środkami biobójczymi.  
 
2.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające 
potrzeby socjalne, sprzęt i  odpowiednią do warunków pracy odzież ochronną. 
Materiały i sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym, uzgodnionym z Zamawiającym 
terenie oraz zabezpieczone przez wykonawcę przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej szczególnie dotyczy to użycia 
otwartego ognia z uwagi na obecnośd metanu. Podczas przebywania na kwaterze 
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Prace na składowisku należą do robót 
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych. Dla zapewnienia bezpieczeostwa wykonywanych 
prac, roboty gazoniebezpieczne powinny byd nadzorowane przez osobę posiadającą 
kwalifikacje do kierowania i nadzoru nad robotami gazowniczymi w rozumieniu przepisów 
Prawa Budowlanego. 
Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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2.9.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca ustali z zamawiającym lokalizację zaplecza dla potrzeb prowadzenia robót, zasad 
zużycia wody i energii elektrycznej. W sytuacji konieczności korzystania przez wykonawcę z 
mediów zamawiającego, zużywane one będą poprzez układy pomiarowe montowane przez 
lub na koszt wykonawcy i rozliczane fakturami VAT wystawianymi przez zamawiającego 
 
3. Nazwy i kody 
45.22.21.10 – 3 – składowiska odpadów 
45.23.12.20 – 3 – roboty budowlane w zakresie gazociągów. 
 
 
 
4. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych 
Materiały użyte do budowy przyłączy biogazowych powinny byd dopuszczone do 
powszechnego obrotu, powinny spełniad Polskie Normy: 
-  dla rur PN-EN -1555-2:2004 ,  
- dla kształtek  PN-EN -1555-3:2003,  
oraz posiadad deklaracje zgodności, aprobaty techniczna do stosowania w sieciach 
gazowniczych (zgodnie z  Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz 1779).                    
Składowanie rur PE oraz armatury na terenie budowy powinno odbywad się zgodnie z 
instrukcją producenta. Rury PE podczas składowania oraz na terenie wykonywania robót, do 
momentu ich montażu powinny byd  zabezpieczone wieczkami 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. 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu 
Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu : 
- koparek, spycharek ziemi lub koparko – spycharek, 
- zgrzewarki automatyczne, zgrzewarki półautomatyczne, 
- agregaty prądotwórcze, 
- elektronarzędzi, narzędzi ręcznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakośd i bezpieczeostwo wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien byd w dobrym stanie technicznym i posiadad dokumenty dopuszczające do 
jego użytkowania. Wymaganiem bezwzględnym jest posiadanie aktualnych świadectw 
kalibracyjnych dla używanych podczas robót zgrzewarek. 
 
6. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływajacych 
niekorzystnie na stan i jakośd transportowanych materiałów. Dotyczy to w szczególności 
transportu rur z PE. Rury powinny byd transportowane zgodnie z instrukcja producenta. 
Przewóz rur w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone 
wieczkami uniemożliwiającymi ich zabrudzenie. Rury powinny byd podparte na całej  
długości. 
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7. Wymagania dotyczące własciwości wykonania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zespołu osób, które posiadają aktualne 
uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac i przedstawid 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 ograniczeo (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 prowadzid roboty zgodnie z umowa, dokumentacja 
projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami  i uwagami 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy 
przewodów ssących studni odgazowania. Wytyczenie  trasy przyłączy należy wykonad 
zgodnie z rys. „Plan przyłączy” STWOR. 
 Wykopy pod przewody gazowez rur PE powinny byd prowadzone zgodnie z przepisami 
zawartymi w normie branżowej ustanowionej przez Instytut Kształtowania Środowiska  
Norma BN_83/8836_02 zawierająca przepisy dotyczące wymagao 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. 
Minimalna szerokośd wykopu dla rur PE De 63 min winna wynosid 0,50 m. 
 
a) Wykonywanie wykopów 
 Wykopy pod przyłącza studni odgazowujących przewidziano prowadzid mechanicznie przy 
użyciu koparki. Wykopy przewidziano wykonad jako wąskoprzestrzenne o ścianach 
niezabezpieczonych i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane 
będą tylko w podejściach do pojedynczej studni. Wiązki równoległych przyłączy z kilku studni 
będą układane w wykopach szerokoprzestrzennych o ścianach niezabezpieczonych. 
Wszystkie prace związane z wykopami i zasypywaniem przyłączy biogazowych można 
prowadzid przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.  
 
b) Montaż przewodów przyłączy biogazowych.  
Uwaga! Glębokośd ułożenia przewodów zgodna z opracowanymi profilami podłużnymi 
projektowanego przewodu z zachowaniem spadków załączonymi w części graficznej. 
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. 
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Odnośnie formy dostawy , wystepuja 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 (najlepiej 12 mb). 
W technologii łaczenia rurociągów z PE wystepują przede wszystkim złącza zgrzewane  
( czołowo lub elektrooporowo ) tworząc polaczenia monolityczne tworzywa łaczonych 
elementów. Przewody z rur PE mogą byd montowane nad wykopem na powierzchni terenu z 
pózniejszym ułożeniem na dnie wykopu, oraz montowane bezpośrednio na dnie wykopu. 
Przewody z PE można montowad przy temperaturze otoczenia od 0˚C do 30˚C. Połączenie 
zgrzewane należy wykonywad w temperaturze nie niżej niż +5˚C. Przy zgrzewaniu na wietrze 
lub deszczu należy stosowad namiot ochronny. Rury na całej swej długości powinny przylegad 
do przygotowanego i dobrze wyprofilowanego dna wykopu. Z uwagi na brak możliwości 
wyprofilowania dna wykopu wykonanego w odpadach należy przed ułożeniem przewodów 
wykonad podsypkę z piasku sypkiego drobno lub średnioziarnistego bez grud i kamieni o 
grubości warstwy 0,1 m z jednoczesnym jego zagęszczeniem. 
Podczas wykonywania niniejszych robót należy bezwzględnie przestrzegad wszystkich norm, 
a prace prowadzid ze szczególnym zachowaniem przepisów BHP. 
 
c) Zasyp  wykopów 
składa sie z dwóch warstw: 
 - warstwy ochronnej (zasypki) o wysokości 0,1 m ponad wierzch przewodu, 
 - warstwy do powierzchni odpadów. 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien byd grunt mineralny  - piasek sypki drobno 
lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. 
 
8.Kontrola i odbiór robót 
Wykonawca zapewni kompleksowy system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania 
materiałów i robót z częstotliwością wynikającą z postępu i specyfiki robót gwarantujące 
wykonanie wszystkich robót zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i sztuki budowlanej. W sytuacji budzącej wątpliwości dotyczącej właściwości 
stosowanych materiałów, sposobu prowadzenia robót lub innych czynników zamawiający 
może złożyd pisemny  wniosek wykonawcy o dokonanie kontroli, pomiarów lub weryfikacji 
robót, materiałów lub urządzeo. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniecia założonej jakości wykonywanych robót w czasie 
wszystkich faz ich realizacji i obejmowad będzie następujące badania i sprawdzenia:  
- zgodnośd z dokumentacja wykonawczą i STWOR na podstawie oględzin i pomiarów,  
- zgodnośd robót przygotowawczych oraz wykonanie robót ziemnych (wykopów), 
- zachowanie właściwych spadków, 
- badania jakości połączeo zgrzewanych 
- badania szczelności i drożności rurociagów, 
- badanie warstwy przesypkowej przewodów, 
- badanie materiałów filtracyjnych kruszywo płukane 16/32 mm. 
Wszelkie badania i sprawdzenia należy przeprowadzad zgodnie z warunkami  określonymi w 
SpecyfikacjiTechnicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wymogami norm 
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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.  
Podczas odbioru koocowego należy dokonad ogólnego sprawdzenia wykonanych robót tj. 
szczelności przyłączy oraz głowic studni odgazowujących pracujących w warunkach 
podciśnienia. Sprawdzenia wybudowanych przyłączy i głowic należy dokonad za 
pośrednictwem wewnętrznego układu pomiarowego biogazu znajdującego się w kontenerze 
KSOB. Próbę należy wykonad poprzez jednoczesne zasysanie biogazu z  wszystkich 24 studni 
przez okres trzech godzin. Warunkiem bezwzględnym dla pozytywnego odbioru wykonanych 
głowic i przyłączy  jest stały poziom zawartości tlenu O2 w zasysanym biogazie, a jego poziom 
nie może przekraczad  2 % ogólnej objętości strumienia transportowanego rurociągami 
biogazu. Uwaga! Wzrost poziomu  O2 powyżej 3%  może spowodowad powstanie mieszaniny 
wybuchowej metanu z tlenem. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, 
jakości i bezpieczeostwa robót oraz zastosowanych materiałów. 
 
9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostką obmiarową  jest 1 m (metr) wykonania robót związanych z wykonaniem 
rurociagów ssących stanowiących przyłączenie studni odgazowujących doj stacji zbiorczej 
KSOB.  
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) dla wykonanych warsztatowo głowic studni 
odgazowujących i odwadniaczy bateryjnych rurociagów ssących.  
Wykonane i ujęte w przedmiarze roboty rozliczane będą kwotą ryczłtową określoną w 
umowie i wynikajacą z przetargu na wykonanie przyłączenia 24 szt. studni odgazowujących 
do stacji KSOB w ZUOK Toruo.  
W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, ich zakres i warunki wykonania powinien 
uzgodnid wykonawca z zamawiającym przed ich wykonaniem. Ewentualne roboty 
uzupełniające powinny byd udokumentowane w tabeli obmiarów przez kierownika robót. 
 
10. Odbiór robót budowlanych. 
W przewidzianym zakresie robót występowad będą nastepujące rodzaje odbiorów: 
 
a) Odbiory częściowe 
-  dostawa po wykonaniu warsztatowym głowic studni odgazowujących szt. 24 
-  dostawa po wykonaniu warsztatowym odwadniaczy bateryjnych szt. 2 (wg rysunku 
STWOR) w tym:  SO1 sześciokanałowy + piezo szt. 1, oraz SO2 ośmiokanałowy + piezo szt. 1. 
Dostarczone przez wykonawcę elementy podlegają odbiorowi z udziałem upoważnionego 
przedstawiciela zamawiającego, odbiór ten powinien byd potwierdzony protokołem 
częściowego odbioru robót. 
 
b)Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
- wykonanie wykopu z wyprofilowaną podsypką piaskową, 
-  przeprowadzenie modernizacji każdej studni i oznaczeniu studni symbolem porządkowym,  
- po wykonaniu każdego odcinka  przyłączy przed zasypaniem (spadki rur i zgrzewy), 
- montaż każdego odwadniacza z komorą chłonną z kruszywa 16/32, 
- zasypany przesypką wykop z ułożonymi przewodami rurowymi 
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- zasypany zagęszczony wykop, 
- wykonanie prób drożności wykonanych przyłączy (metodą przedmuchu powietrza). 
 Powyższe elementy robót podlegają indywidualnym odbiorom przy udziale upoważnionego 
przedstawiciela zamawiającego, odbiory te powinny byd potwierdzone protokołem  odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
 
c) Odbiór koocowy. 
Odbiór koocowy należy przeprowadzid w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. Na odbiór koocowy wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyd następujące dokumenty: 
- protokoły odbiorów częściowych, 
 - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
 - atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów, 
 - dokumentację powykonawczą w przypadku wprowadzenia zmian, 
 - oświadczenie pisemne kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem,  STWOR,  
sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego, 
Odbiór koocowy jest zakooczony protokołem koocowym robót i zwalnia wykonawcę z 
potrzeby nadzoru i zabezpieczenia dostarczonych i wmontowanych materiałów i urządzeo. 
 
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 koocowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
- protokół odbioru po okresie gwarancji- pogwarancyjny.  
 
11. 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 koocowego robót bez uwag. 
 
12. Przepisy związane 
Wszystkie roboty należy wykonywad 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 znad wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze paostwowe 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. 
 
 



S T W 0 R 
 

                                                                       MPO Toruo                                                                  str. 13 

 
 
13.Spis rysunków 
 13.1. Głowica studni odgazowującej. 
 13.2. Plan przyłączy studni odgazowyjących. 
 13.3. Profil podłużny przewodów przyłączy. 
 13.4. Odwadniacz bateryjny przewodów ssących 
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