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1. WSTĘP 
1.1 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
452 00000-0  45232410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji 

451 00000-0  45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

452 00000-0  45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem sieci kanalizacyjnej dn 200 w dz. 8/26dr, 9/19dr, 9/12dr, 9/11dr (ul. Platanowa, Grabowa) w Kątach 
Wrocławskich oraz przyłącza kan. sanit. do studni na dz. 9/20-9/23, 9/31 i dwa przyłącza do granicy dz. 9/8 i 9/24.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ma służyć jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
związanych z realizacją ww instalacji wymienionej w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności związane z wykonaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami.   
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n.w. prac: 
• Montaż sieci kan. sanit. dn 200  
• Montaż przyłączy dn 160 
• Montaż sieci kan. sanit de 63 ciśnieniowej do gr. dz. 9/8 
• Montaż studni ϕ 1000 
• Montaż studni ϕ 425 
• Próby i odbiory sieci 
• niezbędne roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, wykonanie podłoża, zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć miedzy innymi inwentaryzację powykonawczą.  
1.4.  Ogólne wymagania 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami a w 
szczególności: 
- PN-EN 752-1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”, 
- PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”’, 
- PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne", 
lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
� przejęcia terenu budowy, 
� przekazania Dokumentacji Projektowej, 
� zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
� zabezpieczenia terenu budowy, 
� ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
� ochrony przeciwpożarowej, 
� ochrony własności publicznej i prywatnej, 
� ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
� bezpieczeństwa i higieny pracy, 
� ochrony i utrzymania robót, 
� stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami 
szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
Dokumentację robót montażowych stanowią: 
- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012 r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz. 462), dla przedmiotu zamówienia, dla którego 
wymagane jest zgłoszenie, 
- Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „W sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami),  
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r.”O Wyrobach Budowlanych” (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. z 
2015 r poz. 1554 z późniejszymi zmianami).  
1.5.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla 
danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych 
winny być trwale oznaczone.  
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 
paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
- rury PCV-U klasy SN8 (SDR34) oraz klasy SN12 (SDR31) wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:4435  
 o średnicy 160 mm,  200 mm, łączone na uszczelki gumowe  
- Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 
- rury i kształtki PE de 63 
- studnie rewizyjne betonowe z prefabrykowanych kręgów ɸ 1000 łączonych zaprawą cementową  
- Dno studzienek żelbetowych wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25  
 a w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego  

- Włazy kanałowe żeliwne, stopnie  złazowe żeliwne  wg  PN-64/H-74086 
- studnie połączeniowe z PP ɸ 425 z włazami żeliwnymi typ VAWIN lub równoważne  
- Kinety-studzienki PP dostarczone przez producenta studzienek  
- Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250 
- Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko, właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
� komplet elektronarzędzi 
� komplet narzędzi ślusarskich 
� komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych  
� giętarka, zgrzewarka 
� sprzęt do zagęszczania gruntu  
� koparka, spycharka do ziemi lub koparko – spycharka  
� żuraw samochodowy 
� samochód ciężarowy  
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4. Transport i składowanie  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym i powinny być ładowane 
obok siebie na całej powierzchni oraz zabezpieczone przed przesuwaniem się.  

- Przy przeładunku z użyciem żurawi lub dźwigów należy stosować liny miękkie, np. nylonowe, bawełniano-konopne, z 
tworzyw sztucznych. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, 
wiązek lub kręgów po podłożu  

- Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej 
- Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich 

przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP.  
- Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 

mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania wysokości ok. 1 m. Rury o różnych średnicach 
powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 
znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. Szczególnie należy zwracać uwagę na 
zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

- Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia. W miarę możliwości 
transportować i przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

- Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na 
uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  

- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na 
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta 
- Kręgi - składowanie może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekroczyć 1,8m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

- Włazy i stopnie - składowanie może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg  klas. 

- Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Składowisko kruszywa powinno być 
zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT SIECIOWYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót sieciowych . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i 
wytycznych.  
5.1.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Kierownikowi budowy. Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci kanalizacyjnej. 
Dopuszczalne są odchyłki trasy sieci od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości 
gruntowych. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i 
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:  

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu;  
- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.1.2. Roboty ziemne 
W miejscach wykopu otwartego z nawierzchnią asfaltową, wyciąć nawierzchnię z zakresie niezbędnym do prowadzenia prac 
montażowych rurociągów.  
Wykopy pod budowę sieci przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki. Wykopy wąskoprzestrzenne 
wykonywane będą w pobliżu istniejących budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyżowań z 
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istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o 
głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Odeskowanie wykonać zgodnie z norma BN –83/8836-02.  
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 
Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.  
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów mechanicznie z wywozem przez Wykonawcę na odkład lub ze złożeniem urobku wzdłuż 
wykopu oraz ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.  
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego 
montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie rur wg Dokumentacji Projektowej. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus 
średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,1 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem 
przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
5.1.3. Przygotowanie podłoża, podsypka i zasypka  
Wykonać podłoże z piasku oraz zagęszczanie podłoża zgodnie z Dokumentacją Projektową, tj  
W przypadku gruntu suchego piaszczystego, żwirowo-piaszczystego i piaszczysto-gliniastego podłożem może być grunt 
naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.  
W przypadku gruntu spoistego, gliniastego należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką 
piasku grubości od 15 do 20 cm. 
W przypadku gruntu nawodnionego podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 
cm z sączkami odwadniającymi. 
W przypadku gruntów o niskiej nośności pod zagęszczonym podłożem z piasku wykonać ławę żwirowo-betonową. 
Podsypkę 15cm pod rurociąg wykonać z piasku  (z materiału niespoistego, dającego się zagęszczać do wystarczającej 
nośności. 
W przypadku rurociągu zagłębionego płycej niż 1,0m  podłoże stanowić winny wyłącznie grunty I i II  kategorii. W 
przeciwnym wypadku wzmocnić podłoże żwirem z domieszką piasku. W przypadku podłoża żwirowego i drobniejszego 
piasku należy zastosować folię budowlaną lub geowłókninę w celu uniknięcia mieszania się żwiru i piasku. 
Do kategorii I zaliczany jest żwir, gruby tłuczeń, o średnicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-22 mm. Max. 5-20% ziaren o średnicy 2 
mm.  
Do kategorii II zalicza się piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren ok. 40 mm oraz inne sortowane piaski 
i żwiry o różnym uziarnieniu lub  mieszaniny piasku i żwiru, o małej zawartości cząstek drobnych. Max. 5-20% ziaren o 
średnicy 0,2 mm.   
Grunt począwszy od podsypki do nawierzchni zagęścić do 0,96 wg skali Proctora.  
Należy spełnić wymagania normy PN-EN 1295-1 [C8]. PN-EN 1046. (Wavin 31instr s38) 
Rurę należy obsypać i zagęszczać symetrycznie po obu stronach warstwami o grubości max. 20cm  
Obsypkę prowadzić do wysokości co najmniej 0,3m ponad górną krawędź rury. Obsypkę wykonywać z materiału o 
parametrach takich jak podsypka. 
Do zagęszczenia obsypki do wysokości 30 cm stosować lekkie wibratory, ubijaki ręczne. Używanie 
wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono 
warstwę gruntu o grubości co najmniej 0,3m.  
Zasypkę należy wykonać z kruszywa o frakcji zawierającej się w przedziale 0 do 22 mm i o równomiernym uziarnieniu. 
Dopuszcza się użycie gruntu rodzimego jeżeli nie zawiera cząstek mogących spowodować uszkodzenie rury, cząstki ostre lub 
większe od 22mm. 
Zasypkę należy wykonywać warstwami o gr.20 cm i zagęszczać do podanej wartości przy użyciu ubijaków, lekkich 
wibratorów płaszczyznowych, zagęszczarek mechanicznych (o masie do 100kg). 
Rury powinny być układane w wykopie suchym, wąskoprzestrzennym.  
Dla rur o przykryciu mniejszym od  1,0m zamiast podłoża wzmocnionego zagęszczonym żwirem dopuszcza się alternatywne 
zabezpieczenie betonowymi płytami drogowymi o szer. 3m zachowując zagęszczenie pozostałych warstw do 0,96 w skali 
Proctora. 
 
5.2. Budowa sieci i przyłączy wodociągowych (CPV – 45232410-9)  
5.2.1. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową.  
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5.2.2. Ogólne warunki układania kanałów 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie 
otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.  
Materiału użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów przed 
opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 
czasie transportu i składowania. 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego  uszczelnienia 
złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przed obsypaniem i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać 
swojego położenia podczas wykonania złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław celowniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury 
powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy zasypać do takiej wysokości aby znajdujący 
się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 
5.2.3. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z 
uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
• Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch 
rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi 
pierścieniami gumowymi. 
W celu prawidłowego prowadzenia  montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC , wykonując odpowiednio 
wszystkie czynności przygotowawcze jak: 
• przecinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary 
wykonanego skosu powinny być takie , aby powierzchnia polowy grubości  ścianki rury  była nadal prostopadła do osi rury. 
Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając  do wgłębienia kielicha  rury specjalnie wyprofilowaną  pierścieniową 
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
sylikonowym. Do wciskania bosego końca rury powyżej 90 mm  używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem 
uszczelki w czasie pracy przewodu. 
5.2.4. Studzienki  kanalizacyjne 
Studzienki rewizyjne φ1000 mm wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, studzienka uwzględnia 
możliwość zejścia robotnika do jej wnętrza dla oględzin stanu technicznego kanału, robót konserwacyjnych, względnie 
przeprowadzenia czyszczenia. 
Norma PN-91/B-10729 określa dla studzienek rewizyjnych minimalne średnice wnętrza w nawiązaniu do ich funkcji. 
Studzienki należy wykonać jako szczelne, z kinetą przelotową, płytą nastudzienną i włazem żel. φ 600 – typ przejazdowy.  
Kinetę studzienki wyprofilować betonem szczelnym z dodatkiem wody szklanej, a zewnętrzne powietrznie zatrzeć cementem 
na gładko.  
Ściany zewnętrzne studzienek zaizolować bitizolem 2R+2P i lepikiem asfaltowym na gorąco lub w systemie Deitermanna – 
grunt Eurolanem 3K, wierzchnia warstwa Superflex 10 gr. 3 mm wg zaleceń systemowych. W ścianach studzienki osadzić 
stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego.  
Elementy studni z betonu min. B 37,5; wodoszczelności min. W8 o nasiąkliwości poniżej 4%.  
Studzienki φ 425 z rury karbowanej z pokrywą żeliwną typu VAWIN lub porównywalne. Montaż studzienek ściśle wg 
instrukcji producenta  
5.2.5. Próba szczelności, oznakowanie trasy, odbiór 
Po ułożeniu kan. sanitarnej w wykopie i przed jego całkowitym zasypaniem należy przeprowadzić próbę na szczelność i 
przepustowość wg PN-73/B-10735. Odbiór zgodnie z PN-92/B-10735.  
Trasę rurociągu należy oznakować przy pomocy taśmy polietylenowej z wkładką metalową, ułożonej 30 cm nad rurociągiem.  
5.2.6. Mostki przejściowe nad wykopem  
Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe mostkikładki. Wszelkie 
wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku, gdy 
minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 5 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w 
dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw, 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w 3 miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97, 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Potwierdzenie prawidłowości ułożenia sieci winien dokonać uprawniony geodeta, który wykona pomiary powykonawcze. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy uzbrojenia, które zanikają w wyniku postępu robót. Każdorazowo po 
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiorowi 
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robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wyszczególnione  technologiczne czynności związane z wykonaniem 
sieci, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być 
ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-
ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu protokółów 
badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie) 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Podstawowe akty prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Dz.U. z 2015r poz. 1554 z późniejszymi zmianami wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 2004r. wraz z rozporządzeniami 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 póz. 270) . 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 
10.2. Normy 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych. 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Część 2: Rury. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: 
Kształtki.  
PN-EN 13598-1:2004 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
ściekowej układanej pod ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 
1: Wymagania dla kształtek pomocniczych łącznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi. 
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PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna SIEĆ KANALIZACYJNA – „FORT ŚLIWICKIEGO” bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.  
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kan. do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC. 
Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE. 
Instrukcja montażowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC. 
10.3. Inne dokumenty 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
- instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur PCV i PE, Wavin-Buk 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
       Opracowała:  

inż. Maria Uchmanowicz   
 
 


