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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
1. Lokalizacja 
 Zbiornik wody położony jest na terenie stacji wodociągowej w południowo – wschod-
niej części Tarnowa Opolskiego, przy ul. Ogórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej. 
 
2. Etapy realizacji  
2.1 Etap I 
 Remont ścian i płyty stropowej komory nr 1 (sekcja nr 1 i nr 2) oraz ściany pomiędzy 
komorą zasuw a komorą nr 1. 
 
2.2 Etap II 
 Remont ścian i płyty stropowej komory nr 2 (sekcja nr 2 i nr 3) oraz ściany pomiędzy 
komorą zasuw a komorą nr 2. 
 
3. Dane techniczne zbiornika 
powierzchnia zabudowy     819,00 m2 
powierzchnia użytkowa     342,00 m2 
kubatura zbiornika   2 274,90 m3 
pojemność całkowita    1 642,00 m3 
pojemność użytkowa   1 200,00 m3 
 
4. Remont (modernizacja) ścian i stropu  
4.1  Ogólne właściwości materiałów 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu technicznego konstrukcji oraz elemen-
tów wykończeniowych przyjęto następujące materiały: 
 
Zentrifix KMH – warstwa sczepna w systemach naprawczych betonu 
Podstawowe parametry techniczne: 
Gęstość     2,10 kg/dm3  
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 75 min. 
      przy +20o C 60 min. 

przy +30o C 45 min. 
Odstępy czasowe pomiędzy warstwą  
sczepną a naprawczą    lekko wilgotna – „świeża na świeżej” 
Zużycie      1,0 –1,1 g/m2 
 
Nafufill KM 250 – modyfikowana mineralna zaprawa reprofilacyjna 
Podstawowe parametry techniczne: 
Ciężar właściwy suchej zaprawy  1,85 kg/dm3 
Ciężar właściwy świeżej zaprawy  2,08 kg/dm3 
Maksymalne uziarnienie        2 mm 
Wytrzymałość w N/mm2 po 28 dniach: 
na zginanie     8,5 
Skurcz w mm/m po 28 dniach  0,78 
Karbotyzacja po 90 dniach   0 
Dynamiczny moduł E     
po 28 dniach    32 500 N/mm2 
Zużycie     1,8 kg/m2/mm 
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 60 min. 



 

      przy +20o C 45 min. 
przy +30o C 30 min. 

Warunki obróbki 
temperatura powietrza i podłoża  > 5o C 
Minimalna grubość warstwy w 1 etapie 
nanoszenia     6 mm 
Maksymalna grubość warstwy na 1 etap 25 mm 
Maksymalna łączna grubość warstw  100 mm 
 
MC – RIM F – modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka mineralna 
Podstawowe parametry techniczne: 
Gęstość     2,04 kg/dm3  
Wytrzymałość na zginanie      9 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie    55 MPa 
Przepuszczalność wody pod 
zwiększonym ciśnieniem w czasie  
72 godzin     0,3 MPa 
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej    2 m 
Skurcz liniowy po 28 dniach   -   
Grubość warstwy    min. 2 mm, max 5 mm w jednym procesie    
                                                                       technologicznym 
    max całkowita grubość warstwy 5 mm 
Zużycie    proszek 1,73 kg/m2/mm warstwy 
    komponent 0,12 kg/m2/mm warstwy 
Minimalna temperatura aplikacji  nie mniej niż + 5o C 
Maksymalna temperatura aplikacji  nie wyższa niż + 30o C 
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 45 min. 
      przy +20o C 30 min. 

przy +30o C 25 min. 
     
UWAGA: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach takich samych   
                  lub lepszych. Decydujące znaczenie ma: nasiąkliwość , opór dyfuzyjny dla   
                  pary wodnej, skurcz liniowy, przepuszczalność wody pod ciśnieniem,  
                  odporność na ścieranie, elastyczność, przyczepność do podłoża,  
                  wydłużenie względne. 
 
4.2 Opis zakresu robót remontowych 

a. Roboty przygotowawcze 
 Roboty przygotowawcze obejmują: 
 zabezpieczenie płyty dennej folią budowlaną i płytami pilśniowymi przed uszkodzeniem 

zbrudzeniem materiałami stosowanymi do naprawy ścian i stropu zbiornika, 
 zatkanie spustów w celu uniemożliwienia zamulenia rur spustowych materiałem z hydro-

piaskowania, 
 montaż modułowego rusztowania rurowego (o gabarytach poszczególnych elementów 

pozwalających na transport przez włazy śr. 60 cm) , 
 trwałe oznaczenie miejsc przecieków i sączeń wody.  
 

b. Roboty naprawcze na stropie komór 
 Zakres robót naprawczych płyty stropowej obejmuje: 
 skucie obluźnionych i zanieczyszczonych chemicznie części betonu oraz w tych miej-

scach pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia, 



 

 oczyszczenie metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie) powierzchni płyty stropowej 
(wytrzymałość betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości 
średniej  ≥ 1,5 MPa) oraz odsłoniętego zbrojenia z rdzy do stopnia czystości Sa2 1/2 wg 
PN – ISO 8501-1, 

 zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 2 x Zentrfix KMH, 
 naniesienie warstwy sczepnej 1 x Zentrfix KMH (pomost łączący) na powierzchnię beto-

nu w miejscach reprofilacji, 
 naniesienie „świeże na świeże” metodą obróbki ręcznej na aktywną pod względem skleje-

nia warstwę sczepną – zaprawę naprawczą Nafufill KM250 przestrzegając dla tej zaprawy 
następującego zakresu grubości: 
 minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm, 
 maksymalna grubość warstwy na 1 etap: 25 mm, 
 maksymalna łączna grubość warstwy: 100 mm, 

 naniesienie na całą powierzchnię stropu metodą natrysku materiału wodoszczelnego MC – 
RIM F o grubości 3 mm. Materiał można również nakładać ręcznie z zatarciem na gładko.
  
c. Roboty na ścianach komór 

Zakres robot obejmuje: 
 skucie obluźnionych i zanieczyszczonych chemicznie części betonu oraz w tych miej-

scach pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia, 
 oczyszczenie metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie) powierzchni ścian (wytrzy-

małość betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej  
≥ 1,5 MPa) oraz odsłoniętego zbrojenia z rdzy do stopnia czystości Sa2 1/2 wg PN – ISO 
8501-1, 

 zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 2 x Zentrfix KMH, 
 zlikwidowanie przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej ciśnieniowej przy użyciu żywicy 

poliuretanowej MC – Injekt 2300 NV. Przed przystąpieniem do iniekcji zamknąć rozkute 
i oczyszczone rysy szybkotwardniejącą zaprawą pęczniejącą Ombran W, 

 naniesienie warstwy sczepnej 1 x Zentrfix KMH (pomost łączący) na powierzchnię beto-
nu w miejscach reprofilacji, 

 naniesienie „świeże na świeże” metodą obróbki ręcznej na aktywną pod względem skleje-
nia warstwę sczepną – zaprawę naprawczą Nafufill KM250 przestrzegając dla tej zaprawy 
następującego zakresu grubości: 
 minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm, 
 maksymalna grubość warstwy na 1 etap: 25 mm, 
 maksymalna łączna grubość warstwy: 100 mm, 

 naniesienie na całą powierzchnię ścian prefabrykowanych ręcznie z zatarciem na gładko 
materiału wodoszczelnego MC – RIM F o grubości 4 mm.  

UWAGA: materiały w zakresie ilościowym do: reprofilacji ubytków betonu, zabezpieczenia 
antykorozyjnego prętów zbrojeniowych oraz na warstwę sczepną, zamawiać po ustaleniu na 
budowie faktycznego zakresu robót. 
 
5. Podstawa kosztorysowania 
Przedmiar robót opracowano na podstawie: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r., Dz.U. nr 202 z 2004r., 

poz. 2072 w sprawie zakresu i formy projektu wykonawczego, przedmiarów robót 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

b) Aktualnie obowiązujące KNNR-y i KNR-y lub kalkulacja indywidualna 
c) Projekt remontu  komor zbiornika 
 


