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WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-02- PRZEBUDOWA PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót ,które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO” na terenie w Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji robót w ramach 
zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres Robót objętych SST. 
Zakres prac realizowanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

a) Wykonanie przykanalików deszczowych i podłączenie rur spustowych  do istniejących studni. 
b) Wybudowanie (posadowienie) studni na istniejącym kanale kanalizacji deszczowej. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w OST  pkt 1.4. Ponadto: 

– Armatura - Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest 
sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

– Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia 
ścieków. 

– Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w pionie. 
– Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 

utwardzony. 
– Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
– Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części 

założonych procesów technicznych. 
– Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
– Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny składający się ze szczelnych zbiorników pompowych, zaopatrzonych w 

pompy, układ sterowania oraz armaturę tłoczną i rurociągi tłoczne. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne 
przepompownie ścieków spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki pośrednio (poprzez inne systemy 
kanalizacyjne) lub bezpośrednio do oczyszczalni. 

– Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika z działania siły 
grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji. 

– Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków sanitarnych od odbiorcy i 
odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

– Kanał - Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków i/lub wód 
powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

– Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 
– Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej. 
– Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.  
– Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
– Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
– Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
– Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 

studzienki, pompowni, itp. 
– Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający przewód kanalizacyjny. 
– Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi 
i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

– Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

–  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

– Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 
– Przepompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń 

elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków 
przepływu kanalizacji sanitarnej/przesyłowej. 

– Przyłącze kanalizacyjne - Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług 
z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. 
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– Przewód kanalizacyjny - Kanał - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny odprowadzane są ścieki. 
– Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje w skutek ciśnienia 

wytworzonego przez pompy. 
– Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
– Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego. 
– Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z 

zastosowaniem pomp lub podnośników. 
– Rurociąg 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 - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi 

odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego. 
– Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory 

roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 
– Ścieki bytowe - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w 

wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych 
budynków. 

– Ścieki komunalne - Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

– Ścieki przemysłowe - Ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z 
prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich 
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

– Urządzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

– Wpust ściekowy uliczny - Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. Wykonany z 
odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu 
odciążającym (zamontowaną w krawężniku). 

– Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i 
obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 

– Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
  
Rury z tworzyw sztucznych powinny 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.  
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 2.1 Rurociągi 
Zamawiający dopuszcza stosowanie systemów kanalizacyjnych innych niż opisane w dokumentacji projektowej i niniejszej SST pod 
warunkiem zastosowania kompletnego, spójnego systemu.  
2.1.1 Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U 
Minimalne własności fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC-U: 

– Klasa S: sztywność obwodowa SN8 (8 kN/m2, SDR=34) m in. pod drogami i w miejscach kolizji, 
– rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, 
– niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub z warstwą z PVC o innych 

właściwościach fizyko-chemicznych. 
– Medium:  ścieki deszczowe 

2.1.2 Parametry fizyko-mechaniczne rur ciśnieniowych PVC 
Rury PVC ciśnieniowe stosowane jako rury ochronne (przy kolizjach z innym uzbrojeniem) winny posiadać parametr SDR 41 
2.2 Studnie kanalizacyjne 
2.2.1 Studnie 

Wody opadowe z dachu budynku za pomocą rur spustowych zakończonych rurami deszczowym z rewizją  
Włączyć do istniejących studni betonowych  D1 ist. i D2 ist. 
W celu odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych oznaczonych jako Rs4 i Rs5 wykonać dodatkową studnię na istniejącym 
kanale kanalizacji deszczowej – oznaczoną jako D3. 
Zaprojektowano studnie PE prod. Wavin – lub inne nie odbiegające jakościowo. Średnice i sposób zwieńczenia wg projektu – część 
graficzna. 
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Przykanaliki wykonać z rur i kształtek PVC-U” ze ścianką litą ø 160 x 4,7 PVC-U  klasy „S”, SN8, SDR34 łączonych na uszczelki 
gumowe wargowe umieszczone w standardowej długości kielichach zapewniających szczelność i elastyczność połączenia rur 
między sobą. Rury wprowadzać  do studni z uszczelniającymi wkładkami „in situ” osadzonymi na budowie.. 

2.2.2 Materiały izolacyjne 
Przy budowie systemów kanalizacji deszczowej stosować należy następujące materiały izolacyjne: 

– kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - spełniające co najmniej wymagania normy BN-85/6753-02. 
– lepik asfaltowy spełniający wymagania normy PN-74/B-26640 
– papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 
– inne materiały izolacyjne określone w dokumentacji technicznej (np. wełna mineralna, płyta styropianowa). 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
– komplet elektronarzędzi, 
– komplet narzędzi ślusarskich, 
– nożyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne, 
– żuraw samochodowy, 
– koparka, 
– betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
– zagęszczarka wibracyjna, 
– pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
– ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

. 4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu:.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących srodków 
transportu: 

– samochód skrzyniowy, 
– samochód dostawczy, 
– samochód samowyładowczy, 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zakres robót przygotowawczych 

– Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
– Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
– Oznakowanie robót. 
– Lokalizacja istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne) 
– Ocena stanu technicznego budynków zlokalizowanych w pobliżu Robót. Ocena stanu technicznego winna być 

udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta dokumentacją fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca 
wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym 

– Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmują: 

– Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
– Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
– Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
– Łączenie rur i kształtek, 
– Wykonanie studni, 
– Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociągu, 
– Próby szczelności sieci i odcinków, 
– Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami 
Kontraktu. 
5.4 Montaż rurociągów z PEHD i kanałów z PVC-U 
Montaż rur PE, PVC-U, studni PE/PP oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
5.4.1 Warunki montażu rur z PEHD 
Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze 
względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej 
warstwie materiału wypełniającego. 
Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający 
odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu. 
5.4.2 Warunki montażu rur z PVC-U 
Zaleca się montaż przewodów z PVC-U w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur 
wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy 
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
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Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
W przypadkach, gdy spadki dna kanałów przekraczają 12,5 % - przy łączeniu rur i na wlocie do studzienek kanalizacyjnych miejsca 
obetonować, na długości po 50 cm w obie strony, zabezpieczając przed rozsunięciem się kolektora. 
W miejscach odgałęzień kanałów bocznych nie włączanych bezpośrednio do studni należy zamontować trójniki PVC i wykonać kaskadę 
pionową z rur PVC zakończoną trójnikiem PVC z odgałęzieniem na wysokości projektowanej rzędnej przyłącza oraz zaślepieniem korkiem 
PVC. Całość kaskady należy zaoporować pełnym blokiem betonowym. 
5.4.3 Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów 
Rury z PEHD i PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystogliniastych lub żwirowych, 
nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu należy wypełnić gruntem piaszczystym 
nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. 
W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. Wypełnienie przestrzeni w 
obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co 
najmniej 10cm oraz warstwy grubości co najmniej 10cm nad rurą. 
Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o 
miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego 
w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i 
dynamicznych. 
Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co 
najmniej 30 cm nie zawierała kamieni. 
5.4.4 Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 
drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN. 
Przed połączeniem rur „bose" końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez dostawcę systemu 
kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, 
każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad 
podanych poniżej. 
5.4.5 Metoda łączenia rur PVC 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej. 
Łączenie kielichowe 

– Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
– Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
– Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
– Włożyć koniec bosy do kielicha. 
– Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
– Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego pręta jako dźwigni, 

zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. 
– Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika 

śrubowego. 
UWAGA! 
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry 
i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 
5.6 Montaż studni kanalizacyjnych 
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta systemu. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać jako szczelne przy zastosowaniu systemowych przejść. 
Włączenia kaskadowe do studni należy wykonać z kształtek PVC (trójnik, kolano, sztuca) na wysokości projektowanych rzędnych 
odgałęzień kanałów z zaoporowaniem pełnym blokiem betonowym. 
5.7 Rury ochronne stalowe 
Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności zgodnie z PN-79/H- 74244. Łączenie rur 
przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć 
trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. 
Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i 
większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. 
Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Spawacze wykonujący złącze powinni mieć aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie dla zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 
Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić 
konieczną ilość i typ płóz. Kielich z rur PEHD/PVC nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory (płozy) powinny 
znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i 
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wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10cm, mierząc od krawędzi 
rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy podać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed 
wprowadzeniem rury ochronnej. 
5.8 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający : 

– zamarzanie w nich wody i ścieków w okresie zimowym, 
– uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
– niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala norma PN-EN 1610. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem 
ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą płyt styropianowych odpowiedniej grubości. 
5.9 Przejścia szczelne przez ściany i przejścia pod ławami fundamentowymi 
Do wykonywania przejść szczelnych stosować odpowiednie systemowe kształtki z uszczelką. Przy przechodzeniu rurociągów z tworzyw 
sztucznych pod ławami fundamentowymi, stosować rury osłonowe stalowe lub żeliwne o długości większej o ok. 1m od szerokości ławy, 
tak, by środek rury osłonowej znajdował się pod środkiem przekroju ławy. 
5.10 Połączenia rurociągów z urządzeniami 
Rurociągi łączą się z urządzeniami za pomocą połączeń kołnierzowych lub gwintowanych. 
Połączenia kołnierzowe wykonywać wg zasad podanych wyżej. Połączenia gwintowane wykonywać przy użyciu uszczelek odpowiednich 
do medium, które ma być transportowane oraz rodzaju rurociągu. 
5.11 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 
Wykonanie przekroczeń/skrzyżowań dla sieci przewidzianej do realizacji wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
branżowymi. 
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Miejsca skrzyżowań projektowanych sieci z 
istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć w sposób trwały i skuteczny. 
Przeszkodami na trasie przewidzianej do realizacji kanalizacji sanitarnej są elementy istniejącego uzbrojenia terenu. 
Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach skrzyżowania istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią do wykonania 
przekopów kontrolnych, potwierdzających stan przyjęty w projekcie, na podstawie map sytuacyjno wysokościowych. 
W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach należy powiadomić nadzór inwestorski celem ustalenia 
sposobu zabezpieczenia i usunięcia kolizji. Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Minimalne poziome odległości od kanalizacji sanitarnej winny wynosić : 

– od wodociągu 2,0 m 
– od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0 m 
– od kanału deszczowego 2,0 m 
– od napowietrznej linii elektrycznej 1,0 m. 

Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 
W celu zabezpieczenia kabla teletechnicznego, przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne. W celu 
prawidłowej eksploatacji przy prowadzeniu robót budowlanych należy przewidzieć montaż dwudzielnej rury osłonowej montowanej na 
kablach teletechnicznych i energetycznych w trakcie wykonywania prac budowlanych. 
Całość robót prowadzić pod nadzorem Eksploatatora. 
Rury ochronne winny mieć długości zapewniające być zamontowane w odległości 1,50 m przed i za miejscem kolizji. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Kontrola wykonania 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej   polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym projektem. 
Należy sprawdzić: 

– wytyczenie osi przewodu, 
– szerokość wykopu, 
– głębokość wykopu, 
– odwadnianie wykopu, 
– szalowanie wykopu, 
– zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
– odległość od budowli sąsiadującej, 
– zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
– rodzaj podłoża, 
– rodzaj rur i kształtek, 
– składowanie rur i kształtek, 
– ułożenie przewodu, 
– zagęszczenie obsypki przewodu, 
– studnie kanalizacyjne 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na 
szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych 
(ziemnych) oraz technologią montażową sieci i urządzeń. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do 
wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien 
być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio 
wyprofilowany teren. 
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Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to 
powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz 
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, zawory przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw 
sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu 
naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką 
oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od 
wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm. 
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się 
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny 
mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 
6.2 Próby szczelności kanału grawitacyjnego 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu lub infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610. 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

– zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami 

wykonana dokładnie obsypka, 
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
– należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia 

badanie na eksfiltrację: 
– zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 
– poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do 

rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 
– po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w 

czasie: 
– 30 min. na odcinku o długości do 50 m 
– 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

badanie na infiltrację: 
– podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na 

eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i 
Użytkownika. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Zasady sporządzania obmiaru podane są  w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna p.7 – OBMIAR  ROBÓT. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Zasady szczegółowe Odbioru Części Robót 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do 
poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających 
zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

– zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, 

szalowania, 
– prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku przewodów, zmian kierunku, 
– prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, 
– prawidłowości wyników próby szczelności, 
– prawidłowości wykonania izolacji termicznych. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawy płatności wynikają z zapisów umowy o wykonanie robót. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB 
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
3. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
4. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
5. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
6. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 
7. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 
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8. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

9. PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące 
elementów rurociągu i systemu 

10. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
11. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
12. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
13. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
14. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 

żelbetowe 
15. PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
16. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
17. 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 
18. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne 
19. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
20. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych 
21. PN/B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych 
22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 
23. PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 

wykonania. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


