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 1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy sieci
kanalizacji  deszczowej w Oleśnie od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza.

 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

 1.3. Zakres robót objętych ST
 1.3.1 Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania kanalizacji deszczowej.
Zakres  robót  dotyczy  budowy  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  zakresie  od  ulicy

Biskupickiej do ul. Sienkiewicza.

 1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do  wykonania  robót  budowlanych  podstawowych  niezbędne  są  następujące  roboty
tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- zabezpieczenie istniejących budowli na trasie budowanych kanałów,
- montaż i demontaż deskowań,

oraz prace towarzyszące:
− geodezyjne wytyczenie trasy sieci,

− stabilizacja gruntu cementem,

− montaż rur i kształtek i ich połączenia,

− całość  robót  związana  z  wykonaniem  kompletnych  studni  rewizyjnych  z  kręgów
betonowych dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

− całość  robót  związana  z  wykonaniem  kompletnych  studzienek  inspekcyjnych
z tworzywa dla kanalizacji sanitarnej,

− całość  robót  związana  z  wykonaniem  kompletnych  studzienek  wpustów  ulicznych
z osadnikami kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych,

− w zakres wykonania studni wchodzi również: 

• wykonanie dodatkowych wlotów w studniach betonowych i z tworzywa sztucznego,

• osadzenie pierścieni betonowych,

• adaptacja istniejących studni (nawiercenie otworu, osadzenie przejścia szczelnego,
wyprofilowanie kinety),

− wpięcia kanałów do istniejącej sieci  (studnia, kanał) i istniejących kanałów do studni,

− przepięcia  istniejących  kanałów,  przyłączy  sanitarnych,  deszczowych  i  wpustów
deszczowych,

− całość  robót  związana  z  wykonaniem  przekładek  istniejących  odcinków  sieci  i
przyłączy wodociągowych (demontaż rur, wywóz materiału z demontażu, montaż rur i
kształtek, próba szczelności, płukanie, dezynfekcja i oznakowanie trasy rurociągu)

3



− przeprowadzenie prób szczelności, ciśnieniowych z odprowadzeniem wody,

− przy czyszczeniu kanałów:

• usunięcie zanieczyszczeń z wywozem,

• opłaty za utylizację wywiezionych zanieczyszczeń

− uporządkowanie terenu po robotach,

 1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z

obowiązującymi odpowiednimi normami.

• System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które
służą  do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

• System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki
sile  ciężkości,  a  przewody  są  projektowane  do  pracy  w  normalnych  warunkach
w przypadku częściowego napełnienia.

• Sieć kanalizacyjna ściekowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych

• Kanał  ściekowy  –  kanał  przeznaczony  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.

• Ścieki  –  wody  zużyte  i/lub  wody  powierzchniowe  odprowadzane  przewodem
kanalizacyjny.

• Woda zużyta  –  woda zmieniona  na  skutek  jej  użycia  i  odprowadzona  do  systemu
kanalizacyjnego.

• Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła.

• Przewód tłoczny – rurociąg, przez który są tłoczone ścieki.

• Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

• Przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  wpustu  deszczowego  z  siecią
kanalizacji deszczowej.

• Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

• Studzienka włazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

• Studzienka inspekcyjna  (przeglądowa)  — studzienka  niewłazowa przystosowana do
wykonywania  czynności  eksploatacyjnych  i  kontrolnych  z  powierzchni  terenu  za
pomocą  urządzeń  hydraulicznych  (czyszczenie  kanałów)  oraz  techniki video  do
przeglądów kanałów. 

• Komora  robocza  —  część  studzienki  przeznaczona  do  wykonywania  czynności
eksploatacyjnych. 

• Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

• Kineta  —  wyprofilowane  koryto  w  dnie  studzienki,  przeznaczone  do  przepływu

4



ścieków. 

• Złącze – połączenie między sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z
uszczelnieniem.

• Element prefabrykowany – wyrób wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu,
na ogół w warunkach, gdzie stosuje się  normę  wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie
jakością u wytwórcy.

• Dno  rury  –  najniższy  punkt  powierzchni  wewnętrznej  trzonu  rury  lub  kanału  w
dowolnym przekroju poprzecznym.

• Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu.

• Przewód – rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek i złączy między studzienkami
kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi.

• Podsypka – materiał  gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypką.

• Rów przydrożny – rów zbierający wody z korpusu drogi.

• Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

• Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu.

• Beton zwykły  — beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3 wykonany z  cementu,  wody,
kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

• Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną  rurą  PE lub innym elementem
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.

• Rura  ochronna  -  rura  o  średnicy  większej  od  rury  przewodowej,  służącą  do
przenoszenia obciążeń  zewnętrznych i  do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod
przeszkodą terenową. 

• Przepięcie  przyłącza  –  dokonanie  połączenia  nowego  odcinka  przewodu  ze  starym
i skierowanie spływu ścieków nowym odcinkiem wraz z zablokowaniem możliwości
przepływu  starym  w  sytuacji  przecinania  się  tras  obydwu  odcinków:  istniejącego
i projektowanego; odpowiednio do charakteru sieci.

 1.5. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zmianami) projekt
realizuje  konkretne  rozwiązania  techniczne  dopuszcza  się  więc  stosowanie  rozwiązań
równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów,
użyte w dokumentacji  projektowej,  powinny być  traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

 2. MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  budowy  powinny  być  nowe  i  spełniać  warunki  określone

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacja projektową:

a) sieć kanalizacji deszczowej:
2. rura betonowa kielichowa typu WIPRO, DN600 - 574,3 m;
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3. studnie rewizyjne  Ø1200 mm, betonowe, właz D400 - 11 kpl.
4. komora żelbetowa - 1 szt.. 

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami.
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  materiałów  oraz
odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

 2.1. Wymagania szczegółowe
 2.1.1 System z rur betonowych 

Rury kielichowe WIPRO produkowane są przy pomocy agregatów wykorzystujących
metodę wibroprasowania betonu. Do produkcji rur stosowany jest beton o klasie wytrzymałości
na  ściskanie  C35/45.  Rury  WIPRO  stosuje  się  do  budowy  bezciśnieniowych  systemów
kanalizacyjnych,  odwadniających,  w  inżynierii  komunikacyjnej,  a  także  do  przepustów
drogowych,  w  warunkach  oddziaływania  mało  agresywnego  środowiska  chemicznego.  Do
łączenia rur WIPRO stosowane są uszczelki klinowe, 

 2.1.2 Prefabrykowane studnie betonowe.

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-
EN 10729 i PN-EN 1917. 

Wymagania dla studni betonowych: 
• elementy  prefabrykowane  wykonane  z  betonu  hydrotechnicznego  z  domieszkami

uszczelniającymi :
◦ Beton klasy C40/50, ekspozycja XA3
◦ Nasiąkliwość nie większa od 5%,
◦ Szerokość rozwarcia rys do 0,1mm
◦ Wskaźnik w/c nie większy od 0,45,
◦ Maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,
◦ Beton  powinien  być  zwarty  i  jednorodny  (o  parametrach  jw.)  we  wszystkich

elementach, także w kinecie, z PN-EN 197-1, kręgi betonowe i dennice łączone na
uszczelki, 

• Ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR
lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1,

• studzienki  powinny  być  wyposażone  w  stopnie  złazowe  pokryte  tworzywem
sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
wystające minimum 120 mm przed lico ściany 

• Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN,
• grunt  pod  podstawą  studzienki  należy  zagęścić  do  wskaźnika  Is  ≥  0.98,  moduł

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2,
• pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.
• szczelność studni dla ciśnień wody do 5 m słupa wody,
• Na konstrukcję prefabrykowanych studni składają się:

◦ dno  –  element  denny  z  wyprofilowaną  kinetą  stanowiące  monolit  i  otworami
wlotowymi  i  wylotowymi  wyposażonymi  w  przejścia  szczelne  lub  króćce
odpowiednie do montowanego przewodu 

◦ komin – kręgi betonowe łączone na uszczelki, 
◦ zwieńczenie  –  pierścień  odciążający,  płyta  na  pierścień  odciążający  na  właz

Ø 600mm;
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◦ właz  ciężki  przejazdowy  Ø600  D400  żeliwny  wyposażony  w  zamknięcie
zawiasowe z kluczem, z wybitym logo Zamawiającego, 

◦ pierścienie dystansowe do poziomowania włazu,
◦ uszczelki do łączenia elementów prefabrykowanych studni
Zgodnie z normą [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodności betonu

we wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to także kinety, która powinna być wykonana
z  takiego  samego  betonu  jak  pozostałe  fragmenty  konstrukcji  studzienki.  Dopuszcza  się
włoskowate zarysowania elementów konstrukcyjnych o szerokości rozwarcia nie większej od
0.15 mm. 

Zgodnie z normą PN- 82/B-01801 oraz normą PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych
narażonych na słabe oddziaływania korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej
trwałości wystarczy ochrona materiałowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje są zbędne. 
Uszczelki pomiędzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny być zgodne z normą EN
681-1.  Rodzaj  uszczelek  dostosować  należy  do  składu  ścieków.  W  przypadku  ścieków
zawierających tłuszcze nie należy stosować uszczelek z elastomeru EPDM i SBR, właściwe
będą uszczelki z NBR.

Wewnątrz  studni  muszą  być  zamontowane  stopnie  złazowe  żeliwne  lub  stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie otuliną tworzywową. Powinny one wystawać minimum 120 mm
przed lico ścianki. Stopnie powinny być rozmieszczone w pionie w odległości od 250 do 350
mm, a w przypadku stopni  pojedynczych w odległości  od 270 do 300 mm. Ze względów
eksploatacyjnych  wskazane  jest  stosowanie  stopni  pokrytych  tworzywem  w  jaskrawym
kolorze. Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN.

Zastosowane  włazy  żeliwne  powinny  odpowiadać  normom  PN-EN  124:2000
„Zwieńczenia  wpustów i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i
kołowego.  Zasady konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie jakością”.   Stosować
włazy okrągłe o nośności zgodnej z projektem, żeliwne wyposażone w zamknięcie zawiasowe
z kluczem, z wybitym logo Zamawiającego.

Prefabrykowane kręgi  betonowe i  stopnie  złazowe powinny odpowiadać  wymogom
norm PN-EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji  grawitacyjnej”  oraz  PN-EN  1917  i  PN-B-10729  „Kanalizacja.  Studzienki
kanalizacyjne” z wył. pkt. 2.1 dot. średnicy studni. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki
włazowej powinna wynosić 1,00 m. Uszczelki muszą odpowiadać wymogom normy PN-EN
681-1,2 „Uszczelnienia z elastomerów”.

 3. SPRZĘT WYKONAWCY
Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuje się użyć

następującego sprzętu:
• aparaty do zgrzewania rur PE 
• dźwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg
• betoniarka
• agregat prądotwórczy
• wiertarka
• zagęszczarka do gruntu
• kamera z głowicą obrotową do badania sieci

Sprzęt  używany do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny z  ustaleniami   PZJ  oraz
Programem, które uzyskały akceptację Inżyniera.  Wykonawca jest zobowiązany do używania
sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i
jakość wykonywanych robót.

W  przypadku  połączeń  zgrzewanych  do  zgrzewania  doczołowego  jak  i
elektrooporowego  Wykonawca  powinien  stosować  zgrzewarki  automatyczne  do  rur  PE.
Zgrzewarki muszą mieć aktualną kalibrację do wykonywania zgrzewów dla danego rodzaju rur.
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Zgrzewarki  automatyczne  zgodnie  z  programem  zapisanym  w  pamięci,  sterują  procesem
zgrzewania, proces ten rejestrują i umożliwiają wydruk. 
Sprzęt  do  zgrzewania  rur  PE  musi  być  obsługiwany  przez  pracowników  posiadających
uprawnienia na ten sprzęt.  Zgrzewarka musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych
powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania
BHP,  jak  przykładowo osłony zębatych  i  pasowych urządzeń  mechanicznych.  Miejsca lub
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 4. TRANSPORT.
Zgodnie  z  technologią  założoną  do  transportu  proponuje  się  użyć  takich  środków

transportu, jak:
• samochód skrzyniowy,
• ciągnik kołowy z  przyczepą,
• samochód dostawczy,
• samochód samowyładowczy.

Wyładunek  materiałów musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności
uniemożliwiających ich uszkodzenie.  Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Przy ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  utrzymanie  kół  sprzętu,  w  takim  stanie  by  nie  nanosiły
zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem terenu budowy. W przypadku
zabrudzenia  jezdni  Wykonawca  jest  zobowiązany  ją  oczyścić  i  przywrócić  do  stanu
pierwotnego.

 4.1. Transport materiałów i prefabrykatów
Załadunek  i  rozładunek  powinien  być  wykonany  przy  użyciu  urządzeń

zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych prefabrykatów. Rury
transportowane  przy  użyciu  żurawi  lub  suwnic  powinny  być  podwieszone  za  pomocą
właściwego zawieszenia. Załadunek, transport i  rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z
warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  przepisami
BHP oraz wg instrukcji producenta.

Ponadto  przewóz materiałów powinien spełniać poniżej wymienione wymagania:
Rury mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej
wzdłuż  środka transportu,  z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej  do
długości,  większej niż  1,0 m, które należy przewozić  w pozycji  pionowej i tylko w jednej
warstwie.  Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu
pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej
niż 2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś
poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów  należy  przekładać  materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu) taśmą stalową. 
Rury, kształtki z tworzyw sztucznych:

� dopuszczalny przewóz  w oryginalnych pakietach lub luzem,
� przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 do +300C,
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� wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0 m,
� rury przewożone luzem powinny być ułożone w stosy o wysokości max. do 1,0m
� elementy  przewożone  w  pozycji  poziomej  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem

i przetaczaniem w czasie transportu,
� luźno  układane  elementy  zabezpieczyć  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  np.

tektury falistej,
� w trakcie przewozu przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie

drogowym,
� niedopuszczalne jest  „wleczenie”  rur  po podłożu,  zrzucanie lub przetaczanie rur  po

pochylni samochodu,
� rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca się rozładowywać przy pomocy

wózków widłowych.

Prefabrykowane dna, płyty i kręgi studni:
� elementy przewozić w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,
� elementy zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia,
� liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana

do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
� rozładunek  przeprowadzić  przy  użyciu  urządzeń  zmechanizowanych  wyposażonych

w osprzęt transportowy (zawiesie), o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementów,

� w celu podniesienia i opuszczenia kręgu zamontować równomiernie na jego obwodzie
minimum trzy liny stalowe.

Kruszywa - można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.
Włazy żeliwne, armatura  i pozostałe elementy żeliwne:

� zabezpieczyć przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu
� transportować krytymi środkami transport
� armaturę  transportować  w  kartonach  z  zachowaniem  oznakowania  góra-dół

w położeniu stabilnym
� na czas transportu  dopuszcza się  inne położenie  zasuwy pod warunkiem użycia do

transportu  palet  i  zabezpieczeniu  armatury  przed  przemieszczaniem  i  możliwością
powstania uszkodzeń mechanicznych powłoki. 

� transport winien się odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-92/H-74001.

 5. WYKONANIE ROBÓT.

 5.1. Ogólne warunki wykonania 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  Program  Zapewnienia  Jakości,

uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  sieci.  Roboty  wykonać
zgodnie z normami i przepisami  wymienionymi w  rozdz. 10 niniejszej ST.

 5.2. Kanalizacja deszczowa
 5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w  terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków  krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże  Przedstawicielowi  Zamawiającego.  W  miejscach  wskazanych  w  dokumentacji
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projektowej zamontować na kanałach trójniki i ująć w cenie jednostkowej.

 5.2.2 Podłoże pod kanały

Wykopy  pod  kanalizację  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych,  ręcznie  lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy
rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku
przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  możliwość  grawitacyjnego  odpływu  wód
z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne
wykopu oznacza się  przez  odmierzenie  od  kołków osiowych,  prostopadle  do trasy kanału
połowy szerokości  wykopu  i  wbicie  w  tym miejscu  kołków krawędziowych,  naciągnięcie
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

 5.2.3 Podsypka i obsypka

Przed  zasypaniem  dna  wykopu  należy  go  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń
pozostałych  po  montażu  przewodu.  Wykonać  podsypkę  warstwą  20  cm,  obsypkę  rur  do
wysokości min. 0,2 m oraz zasypkę.

 5.2.4 Roboty instalacyjne

W miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w rozstawie co max 70 m
wykonać studnie kanalizacyjne rewizyjne złazowe o średnicy  Ø1200 mm. Głębokość studni
zgodnie  z  profilami  podłużnymi.   Studnie  kanalizacyjne  rewizyjne  złazowe  wykonać  z
prefabrykowanych  kręgów  betonowych  z  betonu  min.  C40/50  łączonych  na  uszczelki
elastomerowe, dnem z prefabrykowaną  kinetą  (stanowiącą  monolit),  przejściami szczelnymi
osadzonymi  fabrycznie,  włazem  żeliwnym  okrągłym  Ø600mm  kl.  D400  wyposażonym
w zamknięcie zawiasowe z kluczem, z wybitym logo Zamawiającego. 
Studnie  kanalizacyjne  betonowe  posadowić  na  podłożu  stabilizowanym  cementem
odpowiednio do warunków geologicznych z piasku zakupionego.  Grubość podłoża 0,10 m.
Stabilizację gruntu cementem ująć w cenie jednostkowej.

 5.2.5 Inspekcja telewizyjna powykonawcza – kanalizacja deszczowa

Po zakończeniu robót wykonać inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery
TV z  głowicą  obrotową.  W trakcie  wykonywania  inspekcji  głowica  kamery powinna  być
umieszczona centrycznie w osi rurociągu.

Należy  zapewnić  oświetlenie  wystarczające  do  obejrzenia  całego  przekroju  kanału,
jakość  obrazu nie może budzić  wątpliwości,  co do stanu kanału. W tekście widocznym na
ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 

- data/godzina; 
- nazwa ulicy; 
- numer studzienki początkowej i końcowej; 
- średnica kanału; 
- dystans bezpośredni od studni początkowej

Inspekcje TV należy archiwizować i  przekazać  Inżynierowi na płytach DVD wraz z
raportem (powykonawczym) zawierającym opis stanu rurociągu. Po zamontowaniu kanałów
wykonać próbę szczelności oraz dokonać przeglądu kamerą TV i sporządzić sprawozdanie w
wersji elektronicznej. Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i
badanie przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.
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 6. KONTROLA JAKO ŚCI

 6.1. Próba szczelności
 6.1.1  Rurociągi grawitacyjne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót przy
wykonaniu sieci  wodociągowej oraz kanalizacji  sanitarnej  wraz z przyłączami i  kanalizacji
deszczowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu
wykazania  Inżynierowi  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót
z dokumentacją projektową. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować  następujące badania: zgodności z Dokumentacją
Projektową:  wykopów  otwartych,  podłoża  naturalnego,  zasypu  przewodu,  podłoża
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu.

• Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu
wykonywanych  bądź  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  na
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

• Badania  wykopów  otwartych  obejmują  badania  materiałów  i  elementów  obudowy,
zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują  sprawdzenie metod
wykonywania wykopów.

• Badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża
stanowi  nienaruszalny  rodzimy  grunt  sypki,  ma  naturalną  wilgotność,  nie  został
podebrany,  jest  zgodny  z  określonymi  warunkami  w  Dokumentacji  Projektowej
i  odpowiada  wymaganiom  normy  PN-86/B-02480  .W  przypadku  niezgodności
z  warunkami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  należy  przeprowadzić
dodatkowe badania  wg  PN-81/B-03020  rodzaju  i  stopnia  agresywności  środowiska
i  wprowadzić  korektę  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  przedstawić  do  akceptacji
Inżyniera.

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać  przez pomiar jego wysokości nad
wierzchem  kanału,  zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu,
skontrolowanie  ubicia  ziemi.  Pomiar  należy  wykonać  z  dokładnością  do  10  cm
w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

• Badania nasypu stałego sprawdza się  do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

• Badanie materiałów użytych do budowy sieci  następuje przez porównanie  ich cech
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentów określających jakość  wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST
oraz  bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny  zewnętrzne  lub  przez  odpowiednie
badania specjalistyczne.
Po wykonaniu sieci  należy poddać  je  próbie szczelności  na eksfiltrację  ścieków do

gruntu  i  infiltracji  wód  gruntowych  do  kanału.  Próbę  szczelności  przeprowadzić  zgodnie
z  wymaganiami  PN-EN  1610:2002  (Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych),
Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  wyd.
PKTSGGiK  Warszawa  1994r.  oraz  zaleceniami  instrukcji  montażowej  producenta
zastosowanych rur. 

Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez
Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.
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 7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe

ustalenia  wynikłe  w  czasie  budowy,  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Jednostkami
obmiarowymi na wykonanie robót są:

• dla robót ziemnych [m3].
• dla budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej [mb], [szt], [kpl].

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Odbiór częściowy
W  trakcie  prowadzenia  robót  montażowych  należy  dokonać  odbioru  robót  ulegających
zakryciu  tj:  ułożonego  wodociągu  w  wykopie,  zamontowanej  armatury,  ułożonych  rur
ochronnych. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień,

• Dziennik Budowy;
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
• protokoły prób szczelności i ciśnieniowych
• Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

◦ sposób  wykonania  wykopów pod względem:  obudowy,  oraz  ich  zabezpieczenia
przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

◦ przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień
agresywności, wilgotności

◦ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
◦ rzędnych  i  głębokości  ułożenia,  jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich

zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,  SST  oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi ,

◦ ułożenia  przewodu na podłożu naturalnym i  wzmocnionym;  długości  i  średnicy
przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur  i  prefabrykatów
materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia.

 8.2.Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:
− sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego

(polegające  na  sprawdzeniu  protokółów  badan  przeprowadzonych przy  odbiorach
technicznych częściowych),

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PNB-
10725),

− badanie  jakości  wody  (przeprowadzone  stosownie  do  odpowiednich  norm
obowiązujących w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór
techniczny  oraz  członków  komisji  przeprowadzającej  badania.  Wyniki  badań
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać  za dokładne, jeżeli  wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji  i  szczelności  całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli
któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić
jego  wpływ  na  stopień  sprawności  działania  przewodu  i  w  zależności  od  tego  określić
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konieczne dalsze postępowanie. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
− sprawdzić  zgodność  robót  z  umową,  Dokumentacją  Projektową,  Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami,
− sprawdzić  udokumentowanie  właściwej  jakości  wykonania  robót  odpowiednimi

protokołami  prób  montażowych,  sprawdzić  czy przedmiot  odbioru  spełnia  warunki
i zasady prawidłowej eksploatacji, sporządzić  protokół z odbioru technicznego robót
z podaniem wniosków i ustaleń.

 9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1. Ogólne wymagania
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa robót montażowych obejmuje:

− prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST

− zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,

− koszty badań,

− koszty związane z zapewnieniem ciągłości odbioru ścieków i dostawy wody
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania
robót objętych niniejszą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej.

 9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą
uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowych jak
zapisano wyżej.

 10. AKTY PRAWNE
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki,
odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST. 

Niewyszczególnienie  w  opracowaniu  jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

• Prawo Budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowych

zasad kosztorysowania robót budowlanych
• „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki
• „Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki
• Przepisy dotyczące BHP

 10.1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych;
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 (Wymagania

techniczne COBRTI Instal);
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I -

Budownictwo ogólne. MGPiB, ITB;
4. Instrukcje montażowe producentów i dostawców wyrobów.

Opracował:
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