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1. WSTĘP 

1.1.      Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza oraz zewnętrznej instalacji 

wodociągowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przyłącza wod.-kan. i zewnętrzne 
instalacje sanitarne do dwóch budynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu ludzi”.   

1.3. Określenia podstawowe 
− Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających  

i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [1] i [9] 
znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 
przyłączu wodociągowym . 

− Przewód wodociągowy tranzytowy – przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu 
wody. 

− Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

− Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej. 

− Przyłącze wodociągowe – połączenie wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do 
instalacji wodociągowej. 

− Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania 
budynku w zimną i ciepła wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach 
dotyczących warunków jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

− Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 
i eksploatację sieci wodociągowej. 

− Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia: 
� Armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
� Armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 
  odpowietrzająco-napowietrzające, 
� Armatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
� Armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
� Armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

− Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

− Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,  
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu wodociągowego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

− Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

− Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym  
i obsypką. 

− Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
wodociągowy. 

− Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

− Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i te-
renem. 

− Pozostałe określenia według PN-B-01060. 
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2. MATERIAŁY 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych -  
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia 
wymienione wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

Materiały stosowane przy budowie przyłącza oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, powinny być tak 
dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających jego trwałości a także muszą spełniać wymagania PN-B-
10725:1997.  

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona 
przez Projektanta. 

2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 

2.1.1. Rury i kształtki z PE 
Standardowo rury produkowane są w odcinkach prostych o długości 10 i 12 m lub w kręgach (nawet do 

średnicy Ø160 mm) po 100 m i więcej. Średnica zewnętrzna kręgu powinna wynosić co najmniej 25 średnic rury nie 
mniej niż 60 cm. Kształtki w zależności od wymiarów pakowane są w worki foliowe lub w pudła kartonowe. 
Opakowanie powinno zabezpieczać rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas składowania i 
transportu. Elementy mocujące oraz wiążące nie powinny powodować uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku 
stosowania mocowań drewnianych dla odcinków prostych odległość (x) powinna być zgodna z wymogami podanymi 
przez producenta, lecz nie większa niż 2,5 m. W ten sam sposób są regulowane waga zwoju oraz liczba punktów 
styczności bębna ze zwojem. 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim równym podłożu w stosach  
o wysokości do 1,5 m (rury w zwojach) lub 1,0 m (rury w odcinkach składowanych luzem). Temperatura w miejscu 
przechowywania rur i kształtek nie powinna przekraczać +35ºC. Składowane rury i kształtki nie powinny być 
narażone na działanie promieni słonecznych  
i opadów atmosferycznych, zabezpieczone przed działaniem promieniowania słonecznego nie powinny być 
składowane dłużej niż 2 lata.  

2.1.2. Armatura 
Jako armaturę stosować zasuwy kołnierzowe Dn65, Dn80 i Dn100, na włączeniu do sieci wodociągowej oraz za 
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rozgałęzieniem zewnętrznej instalacji wodociągowej. Ww. zasuwy wyposażyć w teleskopowe przedłużenie 
wrzeciona oraz skrzynki uliczne do zasuw. W studni wodomierzowej stosować armaturę kołnierzową Dn50 oraz 
Dn100. Hydrant zewnętrzny podziemny Dn80 wyposażyć w teleskopowe przedłużenie wrzeciona oraz skrzynkę 
uliczną do hydrantów.   

2.1.3. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 

wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

2.1.4. Beton 
Beton zwykły B-10 i B-45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.1.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu  

w odległości nie mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub gdy 
urobek jest odwożony bezpośrednio na składowisko. 

W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub 
projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

− samochody skrzyniowe, 

− samochody samowyładowcze, 

− samochody dostawcze 

− ciągniki siodłowe z nacz. 16t. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem 
środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji 
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lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

4.1. Transport rur 
Rury PE  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Transport rur PE w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. 
Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości tak, aby nie zwisały poza 

samochód.  
Wyładunek palet wymaga użycia dźwigu lub koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga użycia koparki na 

pasach nośnych  lub w przypadku małych średnic ręcznie. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Do końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy 
transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów nośnych należy zwrócić uwagę na żółte lub białe 
punkty na zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek ciężkości. Rury powinny być układane punktem  
w szczycie rury. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce koparki. 

4.2. Transport armatury 
Armatura (zasuwy kołnierzowe, hydrant podziemny, zawór antyskażeniowy, filtr, wodomierz itp.) mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Przyłącze oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa powinny zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość 

spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Przyłącze oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa powinny być wykonane zgodnie  

z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - 
budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [2] przyłącze powinno być wykonane przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiaj ący zapewnienie prawidłowego użytkowania 
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z 
wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny terminarz 
robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona 
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w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy 
powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy 
każdej zmianie kierunku trasy  
a na prostych odcinkach, co 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy 
punkty. Kołki świadków powinny być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi 
wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub 
powinny być montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią 
reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− rozebranie nawierzchni, 

− usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót, 

− wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia  
i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z Dokumentacją 
Projektową), 

− wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 
montażowej, 

− teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

5.3. Wykopy 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż projektowana. 
Pogłębianie do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu. Odchylenie grubości 

warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem 
rurociągu. W miejscach skrzyżowań  
i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej  
z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu do montażu rurociągów powinna wynosić 0,90 m. Szerokość 
wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania całych ciągów rur w 
wykopie. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych  
w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości  
(w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości 
bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi 

wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i 
kamieni.  

Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada 
określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem 
i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę 
krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od 
ustawienia balustrad,  
w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć,  
w sposób uniemożliwiaj ący wpadnięcie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, Wykonawca robót powinien 
zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a 
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dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się 
barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

5.4. Układanie przewodów 
Rury PE układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o 

naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jeżeli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować podsypkę o grubości 15 
cm.  

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub 
stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy żwiru i piasku o grubości 20 cm łącznie 
z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany gruntu na pełnej 
głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek 
o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału.  

Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90º. 

5.5. Rurociągi 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 

wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. Powinny być zabezpieczone także przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem. 

Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu stosować tylko kształtki producenta rur. 
Zabezpieczenie przewodów przed przemieszczaniem powinno być wykonane na zmianach kierunków, na 

końcówkach przewodów oraz na odgałęzieniach. Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny 
być stosowane bloki oporowe oparte o nienaruszony grunt. 

Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 
W zależności od materiału rur ułożonych w ziemi powinny być stosowane złącza: 

− zgrzewane doczołowo dla rur z PE, 

− specjalne, pozwalające na połączenie rur z różnych materiałów. 
Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,  

w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 
Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem 

prostym w stosunku do przeszkody. 
Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogą nie powinny zmniejszać stateczności i nośności 

podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi.. 
Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innym uzbrojeniem podziemnym, nie powinno naruszać 

bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 
Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1 

MPa (10 bar). 
Armatura sieci wodociągowych powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg 

PN- B-09700. 

5.6. Miejsca kolizji i skrzy żowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i 

skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do 

wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące kolektory kanalizacyjne, wodociągi, kable, 
itp., podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po 
wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy rurociągiem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-
piaskową.  

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. W 
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przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu 
stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich 
właścicieli. 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

5.7. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu 

rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu 
obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji.  

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może być 
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 
materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu  
i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający 
wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty 
materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż 
rurociągu. 

Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co najmniej 
0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno 
lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył  
i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90o. W dnie wykopu 
wykonać zagłębienia pod doczołowe złącza zgrzewane. 

Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy boki rur 
podbić gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i 
sięgać do wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo 
zagęszczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, zagęszczanego 
ręcznie warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę 
należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę wykopu należy wykonać zagęszczając 
warstwami gruntem łatwo zagęszczalnym (można również stosować piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z 
równoczesną rozbiórką rozparć  
i odeskowań wykopów. Podbudowę kanału wykonać z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas 
zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna 
być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, 
gruzu i śmieci. W czasie próby szczelności - miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane. 

Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi 
zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa  
i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

5.8. Badanie szczelności 
Próby szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997.  
Przed przystąpieniem do próby, cały badany odcinek ułożonego przewodu należy poddać kontroli wizualnej, 

sprawdzić, czy wszystkie złącza są odkryte, czy przewód jest zabezpieczony przed ewentualnymi przesunięciami 
oraz czy zaślepione końce przewodów są dobrze usztywnione. W czasie próby szczelności wszystkie zasuwy na 
trasie badanego odcinka powinny być otwarte, a odgałęzienia zaślepione. 

Podczas napełniania przewodu wodą zawory odpowietrzające powinny być otwarte aż do czasu, gdy z wylotów 
odpowietrzeń będzie wydobywać się woda. Napełnianie przewodu powinno przeprowadzać się od najniżej 
położonego punktu badanego odcinka, a zawory odpowietrzające powinny znajdować się w punktach najwyższych. 
Prędkość napełniania powinna wynosić  
ok. 7 godzin/km rurociągu niezależnie od jego średnicy a temperatura wody nie powinna przekraczać 20ºC. 

Długość badanego odcinka poddawanego próbie szczelności nie powinna przekraczać 300 m. 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1ºC, natomiast latem 

przewód nie powinien być nasłoneczniony. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 10 bar. 
Badany odcinek można uznać za szczelny, jeżeli w czasie 30 minut utrzymane będzie wartość ciśnienia 



 
 

12 

próbnego. 
Dopuszcza się także wykonywanie wstępnej próby ciśnienia wg prPN-EN 805 za pomocą sprężonego 

powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej. 

5.9. Płukanie i dezynfekcja 
Po zakończeniu budowy przewodu wodociągowego, po pozytywnych wynikach próby szczelności, należy 

dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu jednak jej prędkość nie może być 
mniejsza od 1,0 m/s. 

Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą wodnych roztworów wapna 
chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu 
wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po 
płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i potrzeby gospodarcze. 

5.10. Wymagania szczegółowe 
Roboty budowlano-montażowe przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej winny być zsynchronizowane 

z innymi robotami budowlano - montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w 
kolejności podanej poniżej: 

− wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

− wykonanie wykopów, 

− ułożenie i montaż rur PE wraz z armaturą w wykopach, 

− próby szczelności, 

− płukanie i dezynfekcja 

− zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

− geodezyjne pomiary powykonawcze, 

− odbiory częściowe, 

− odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych, 

Zeszyt 3, COBRTI Instal 2001. 
W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu a w 

szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy  
i Zagospodarowania Terenu oraz ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś przyłącza oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez 

geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być 

wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie  
i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania przyłącza oraz zewnętrznej instalacji  wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności 

budowy z projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 

wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
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w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie badania jak i 

atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają 
warunki techniczne wymagane przez normę PN EN 295. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji laboratorium w 
zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. 

6.1. Badania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki 
pozytywne. 

Badania przy odbiorze przewodów przyłącza oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej zależne są od rodzaju 
odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się  
z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - przewody razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwą przykrywającą, wykop liniowy, okładzina 
rury, na podstawie pomiaru w terenie,  
[m3] – objętość wykopów, podsypki, zasypki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór techniczny częściowy przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
±0,05 m, dla pozostałych ±0,02m. 

− Zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej. 

− Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony  
z projektantem lub nadzorem. 

− Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju zgodnie  
z dokumentacją. 

− Zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony. 

− Zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur, kształtek, armatury jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przyłącza wodociągowego. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym - 
częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

− zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
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− zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności i wyników badań bakteriologicznych, 

− zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

− protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, 

− projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

− wynikami badań bakteriologicznych, 

− wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− inwentaryzacją geodezyjną, 
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego należy 

przekazać inwestorowi wykonane przyłącze i zewnętrzną instalację wodociągową. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu wodociągowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia:  

− wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i 
sąsiadującej nieruchomości. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10736: 1999    Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
       i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 545:2000     Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza     
       do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań. 
PN-87/B-01060    Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia -     
       Terminologia. 
prPN-EN 805     Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich     
       części składowych. 
PN-92/B-01706/Az1:1999  Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu. 
PN-86/B-09700    Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach      
       wodociągowych. 
PN-B-10725:1999   Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania. 
PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 
[1]     Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu 
     ścieków (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747). 
[2]     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003, 
     poz.2016 z późn. zm.). 
[3]     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie    
     bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
     47/03, poz. 401). 
[4]     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie   
     bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń  
     technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, póz.  
     1263). 
[5]     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie  
     minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez  
     pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596). 
[6]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  
     1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
     wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz. 679; Nr 8/02 poz. 71. 
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[7]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
     w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  
     znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego  
     stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728). 
[8]     Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
     2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu oraz zespołów  
     uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01, poz. 455). 
[9]     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, 
     jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda  
     w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji 
     Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937). 
[10]     Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania  
     i odbioru sieci wodociągowych”.  
[11]      „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  
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10. WSTĘP 

10.1.      Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza  

i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

10.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przyłącza wod.-kan. i zewnętrzne 
instalacje sanitarne do dwóch budynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu ludzi”.  

10.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót realizowanych przy budowie 

przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

10.4. Określenia podstawowe 

11. Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących 
się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni 
ścieków. 

12. Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć   kanalizacyjna   przeznaczona   do   odprowadzania   ścieków   bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 

13. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

14. Przepompownia ścieków – przepompownia ścieków stosowana jest w systemach kanalizacji grawitacyjnej, 
gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku 
wydzielonych przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z 
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 

15. Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia 
wytworzonego przez pompy. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie do studzienki 
kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi 
do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 

16. Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 

17. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

18. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

19. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 

20. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywaj ąca komorę roboczą. 

21. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiaj ący dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

22. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

23. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

24. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

25. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

26. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

27. Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
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28. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

29. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem. 

30. Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna  powierzchnia  przewodów  i   studzienek   kanalizacyjnych   objętych  
badaniem szczelności. 

31. Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 

32. Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z poziomu 
terenu. 

33. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

34. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

35. Inne definicje - pozostałe określenia według PN-EN 752-1. 

36. MATERIAŁY 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, 

− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami  
i obowiązującymi normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - 
inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione 
wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających 
trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać wymagania PN-EN 476.  
Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez 
Projektanta. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów rur i kształtek kanalizacyjnych: 

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchyłki w mm 

DN < 250 ±5 

250 < DN < 600 ± 0,02 DN 
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36.1. Składowanie materiałów 
 Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6 
m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego oraz odkładany min. 1,0 
m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo zgodnie 
z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, 
powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się 
w gruncie. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe  
w oryginalnym opakowaniu. Rury PVC-U o średnicy do DN 630 są pakowane w paletach  
a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny 
być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Powierzchnia składowania musi być płaska, 
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Palety rur PVC-U należy składować pojedynczo. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu)  
w sztaplach należy zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę przed rozsunięciem. Bose końce rur powinny spoczywać na drewnianych 
łatach o szerokości min. 50mm tak by uszczelka nie dotykała terenu. Rury należy składować kielichami wysuniętymi 
poza krawędź warstwy  
i mijankowo. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie.  
W sztaplach nie powinno się znajdować więcej niż 5 warstw rur o średnicy 150 mm lub 4 warstwy rur o średnicy 200 
mm lub 3 warstwy rur o średnicy 300 mm lub 2 warstwy rur o średnicy 400 mm. Elementy uszczelniające i smary 
montażowe należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym i chłodnym miejscu.  
 Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić uwagę, aby ostro 
zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki 
powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
 Elementy prefabrykowane należy składować na powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Miejsce składowania 
kręgów betonowych powinno być wyposażone w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy 
poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz 
ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj 
prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty 
powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.  
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o 
przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy powinny być 
prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  
 Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona. 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). Miejsce 

składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu 

budowy. 

36.2. Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  

i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
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kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 

jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

37. SPRZĘT 
 Roboty związane z wykonaniem przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej będą wykonywane 
ręcznie oraz przy pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jeżeli 
zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Stosowany sprzęt: 

− koparko-spycharka 0,15m3, 

− żuraw samochodowy, 

− spycharka gąsienicowa 55kW, 

− ubijak spalinowy,// 

− wciągarka ręczna 3-5t, 

− zagęszczarka wibracyjna, 

− agregat prądotwórczy, 

− niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

− taśma miernicza, 

− urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

− komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

− podbijaki drewniane do rur, 

− zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych średnic 
kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

38. TRANSPORT 
 Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

− samochody skrzyniowe, 

− samochody samowyładowcze, 

− samochody dostawcze, 
 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem 
środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji lub 
inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

38.1. Transport rur 
 Rury kanalizacyjne PVC-U mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. 
Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, tak, by nie zwisały poza 
samochód.  
 Wyładunek palet wymaga użycia dźwigu lub koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga użycia koparki na pasach 
nośnych  lub w przypadku małych średnic ręcznie. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do 
końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu 
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów nośnych należy zwrócić uwagę na żółte lub białe punkty na 
zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek ciężkości i powinny być układane punktem w szczycie rury. Nie 
wolno transportować pojedynczych rur w łyżce koparki. 
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38.2. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i 
łączyć taśmą stalową. 

38.3. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

38.4. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

38.5. Transport kr ęgów betonowych 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania 
równowagi środka transportowego.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być 
układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu  
i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni  
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o przekroju 
prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na 
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

39. WYKONANIE ROBÓT 
 Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie  
z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, 
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, 
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny terminarz robót 
określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci kanalizacyjne. 
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39.1. Roboty przygotowawcze 
 Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona w 
trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny 
zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych  
z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 – 
50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny 
być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. 
W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− Rozebranie nawierzchni. 

− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia  
i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z Dokumentacją 
Projektową). 

− Wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. 

− Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, 
oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

39.2. Wykopy 
 Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, 
PN-B-06050, PN-EN 1610.  
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie do głębokości o 0,2 m mniejszej niż projektowana i 
pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu. Odchylenie grubości 

warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem 
rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie w 
odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu do montażu rurociągów powinna wynosić 
0,90. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów 
rur w wykopie. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz przebywanie 
osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 
określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie),  
w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn 
roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na 

dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.  
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada 
określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady  
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 
wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad,  
w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć,  
w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić 
stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla 
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z 
poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 
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39.3. Układanie przewodów 
Rury PVC-U układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jeżeli w dnie wykopu występują 
kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować podsypkę o grubości 15 cm.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite 
iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy żwiru i piasku  
o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany grunty na pełnej głębokości 
ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach 
powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90º. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. Technologia układania 
przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie  
z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub 
drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu lub w czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na 
kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 
wykonywania montażu. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania się rzucania rur do 
wykopu. 
Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem wieszaka. 
Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim 
nachyleniu (spadku).  
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również powinna ściśle 
przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  
Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 
Rury powinny układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków  
i uszczelniane za pomocą elastomerową uszczelką.   
Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając jedną rurę w drugą przy 
pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub w przypadku dużych średnic przy pomocy koparki na której 
zawieszamy rurę na pasach uważając na osiowość rurociągu. 
Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) należy oczyścić w miejscach 
połączeń tuż przed montażem. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

39.4. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych lub jako systemowe studnie  
z tworzyw sztucznych. 
Studnie systemowe z tworzyw sztucznych składają się z następujących elementów: 

− kinety PE, 

− rury wznośnej karbowanej ∅425, 

− pokrywy teleskopowej. 
 Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych o średnicy Ø1200 mm, należy wykonać z 
wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki budować z części dennej, 
kręgów pośrednich oraz pokrywy z włazem żeliwnym o średnicy Ø600  
a ich montaż realizować w gotowym wykopie na podłożu z betonu B15 o grubości 0,15 m. Elementy studzienek łączyć 
za pomocą uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelnej natomiast włazy sytuować nad stopniami złazowymi, w 
odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Zwieńczenia studzienek powinny stanowić włazy 
żeliwne. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B-10729 oraz DIN 
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4034.  
Złącza prefabrykatów użytych do budowy mają być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową na gładko.  

39.5. Miejsca kolizji i skrzy żowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i 
skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu 
powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące uzbrojenie podziemne podwieszać do konstrukcji 
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie  
w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem  
a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach 
koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne,  
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod 
napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

39.6. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu rurociągu. 
Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na 
rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji.  
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem 
rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów 
mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z 
PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność 
przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby 
zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 
Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem 
opasania = 90º. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy boki rur podbić 
gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do 
wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo 
zagęszczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno- średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie 
warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy 
zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę wykopu należy wykonać zagęszczając warstwami 
gruntem łatwo zagęszczalnym (można również stosować piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z równoczesną 
rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podbudowę kanału wykonać  
z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z 
PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. 
Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. W czasie próby szczelności - miejsca połączeń 
pozostawić należy nieobsypane. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami 
oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i 
w instrukcji obsługi. 

39.7. Badanie szczelności 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

40. Próba na eksfiltrację wody z przewodów. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami. Przed 
wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę  
i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub 
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przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. 
Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 
W celu przeprowadzenia próby należy: 

− zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych lub worków 
pneumatycznych, 

− przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by wartość 
ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

− przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 

− czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min, 

− poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa  
w stosunku do wartości próbnej.  

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej 
poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  

− 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 

− 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

− 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

41. Próba na infiltracj ę 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności  
i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 
Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-
10735. 

41.1. Wymagania szczegółowe 
Roboty budowlano-montażowe przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinny być 
zsynchronizowane z innymi robotami budowlano - montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być 
prowadzone w kolejności podanej poniżej: 

− wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 

− ułożenie i montaż rur  w wykopach, 

− próby szczelności, 

− zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

− dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 

− geodezyjne pomiary powykonawcze, 

− odbiory częściowe, 

− odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, 
COBRTI Instal 2003. 
W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu a w szczególności 
do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy  
i Zagospodarowania Terenu oraz ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, 
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane 
do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie  
i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
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Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 

42. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy 
z projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia 
pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji 
odbioru przez Inżyniera Kontraktu  
i Użytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie badania jak i atesty 
gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
techniczne wymagane przez normę PN EN 295. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji laboratorium w zakładzie 
produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. 

42.1. Badania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-
EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

42.2. Odbiór techniczny częściowy przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie 
rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw 
studzienek  

powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony  
z projektantem lub inspektorem nadzoru, 

− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie  
z dokumentacją, 

− zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny  
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

− zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 
miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 

− zbadaniu szczelności przewodu. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami  
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur  
i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - 
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
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powykonawczą. 

42.3. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

− zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

− zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 
 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

− protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

− projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

− wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− inwentaryzacją geodezyjną, 

− protokołem szczelności systemu kanalizacji, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przyłączem i zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej. 
Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do   dziennika  budowy  o   wykonaniu  odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  powinien być  doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 

− Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia o: 

− wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,  

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości. 

42.4. Pozostałe wymagania 
Ponadto kontroli podlegają: 

− szerokość i głębokość wykopu (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) 

− badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  

± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm), 

− rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością 
do 1 cm, 

− odwodnienie wykopu, 

− szalowanie wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie większej niż 20 m, 

− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

− odległość od budowli sąsiadującej, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

− rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

− składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 

43. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - kanał razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy,   
 okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,  
[szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie; 
[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiarów w terenie,  
[m3] - warstwa przykrywająca kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów  
  w terenie. 
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44. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10736: 1999   Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
      i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 588-1:2000   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach      
      kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 752-1:2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 1401-1: 1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe     
      systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-D)     
      do odwadniania i kanalizacji. Wymagania     dotyczące rur, kształtek  
      i systemu PN-EN 1452-1÷5:2000  Systemy przewodowe z tworzyw      
      sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku       
      winylu) do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2.      
      Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze.      
      Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do    ruchu 

 pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu,      znakowanie, 
 sterowanie jakością 

PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736: 1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
      i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
[1]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

  i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747) 
[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U.     Nr 

  207/2003, poz. 2016 z późn. zm.) 
[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie     

  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych    (Dz. U. 
  Nr 47/03, poz. 401) 

[4]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych    
 urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych     (Dz. U. 
 Nr 118, póz. 1263) 

[5]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r.  
 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie     
 użytkowania maszyn przez pracowników podczas    pracy (Dz. U. Nr     191/02, 
 poz. 1596) 

[6]  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,      poz. 
  679; Nr 8/02 poz. 71 

[7]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
  31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji     
  zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych        
  dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie     (Dz. U. 
  Nr 113/98, poz. 728) 

[8]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia  
  2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie      
  terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr    
 38/01,  poz. 455) 
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[9]  Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 9 „Warunki techniczne   wykonania i 
 odbioru sieci kanalizacyjnych”.  

[10]  „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw      
 sztucznych”. 
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45. WSTĘP 

45.1.      Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza  

i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

45.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przyłącza wod.-kan. i zewnętrzne 
instalacje sanitarne do dwóch budynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu ludzi”.  

45.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót realizowanych przy budowie 

przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

45.4. Określenia podstawowe 

46. Sieć kanalizacji deszczowej – zewnętrzna sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych. 

47. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

48. Przepompownia ścieków – przepompownia ścieków stosowana jest w systemach kanalizacji grawitacyjnej, 
gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku 
wydzielonych przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z 
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 

49. Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia 
wytworzonego przez pompy. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie do studzienki 
kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi 
do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 

50. Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 

51. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

52. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

53. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 

54. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywaj ąca komorę roboczą. 

55. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiaj ący dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

56. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

57. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

58. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

59. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

60. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

61. Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 

62. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

63. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
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terenem. 

64. Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna  powierzchnia  przewodów  i   studzienek   kanalizacyjnych   objętych  
badaniem szczelności. 

65. Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 

66. Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z poziomu 
terenu. 

67. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

68. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

69. Inne definicje - pozostałe określenia według PN-EN 752-1. 

70. MATERIAŁY 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, 

− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami  
i obowiązującymi normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - 
inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione 
wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających 
trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać wymagania PN-EN 476.  
Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez 
Projektanta. 
Stosowane materiały: 

− kolektory grawitacyjne z kielichowych rur i kształtek PVC-U klasy S (SN8, SDR34) do kanalizacji zewnętrznej o 
średnicach Dn160, Dn250, Dn315 i DN400 mm wg PN-EN 1401-1:1999, 

− studzienki z elementów prefabrykowanych wykonanych z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, 
mrozoodpornego F-50, zgodnie z DIN 4034 o średnicy Ø1200 mm, 

− włazy kanałowe typu ciężkiego klasy D400, 

− piasek, PN/B-01100, 

− żwir, PN-B-06712, 
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− woda do betonu i zapraw, PN/B-32250, 

− zaprawy cementowe, PN/B-14501, 

− beton zwykły, PN/6731-08. 
Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez 
Projektanta. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów rur i kształtek kanalizacyjnych: 

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchyłki w mm 

DN < 250 ±5 

250 < DN < 600 ± 0,02 DN 

70.1. Składowanie materiałów 
 Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6 
m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego oraz odkładany min. 1,0 
m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo zgodnie 
z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, należy 
je składować w położeniu poziomym na płaskim  
i równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
 Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe  
w oryginalnym opakowaniu. Rury PVC-U o średnicy do Dn630 są pakowane w paletach  
a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny 
być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Powierzchnia składowania musi być płaska, 
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Palety rur PVC-U należy składować pojedynczo. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu)  
w sztaplach należy zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę przed rozsunięciem. Bose końce rur powinny spoczywać na drewnianych 
łatach o szerokości min. 50mm tak by uszczelka nie dotykała terenu. Rury należy składować kielichami wysuniętymi 
poza krawędź warstwy  
i mijankowo. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie.  
W sztaplach nie powinno się znajdować więcej niż 5 warstw rur o średnicy 150 mm lub 4 warstwy rur o średnicy 200 
mm lub 3 warstwy rur o średnicy 300 mm lub 2 warstwy rur o średnicy 400 mm. Elementy uszczelniające i smary 
montażowe należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym i chłodnym miejscu.  
 Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić uwagę, aby ostro 
zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki 
powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
 Elementy prefabrykowane należy składować na powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Miejsce składowania 
kręgów betonowych powinno być wyposażone w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy 
poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz 
ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj 
prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty 
powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.  
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o 
przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy powinny być prawidłowo 
ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  
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 Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona. 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). Miejsce 

składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu 

budowy. 

70.2. Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  

i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 

jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

71. SPRZĘT 
 Roboty związane z wykonaniem przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej będą wykonywane 
ręcznie oraz przy pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jeżeli 
zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Stosowany sprzęt: 

− koparko-spycharka, 

− samochód skrzyniowy z żurawiem 10-15t, 

− spycharka gąsienicowa 55kW, 

− ubijak spalinowy, 

− wciągarka ręczna 3-5t, 

− zagęszczarka wibracyjna, 

− agregat prądotwórczy, 

− niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

− taśma miernicza, 

− urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

− komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

− podbijaki drewniane do rur, 

− zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych średnic 
kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

72. TRANSPORT 
 Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

− samochody skrzyniowe, 

− samochody samowyładowcze, 

− samochody dostawcze, 
 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem 
środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji lub 
inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

72.1. Transport rur 
 Rury kanalizacyjne PVC-U mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
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Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. 
Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, tak, by nie zwisały poza 
samochód.  
 Wyładunek palet wymaga użycia dźwigu lub koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga użycia koparki na pasach 
nośnych  lub w przypadku małych średnic ręcznie. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do 
końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu 
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów nośnych należy zwrócić uwagę na żółte lub białe punkty na 
zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek ciężkości i powinny być układane punktem w szczycie rury. Nie 
wolno transportować pojedynczych rur w łyżce koparki. 

72.2. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i 
łączyć taśmą stalową. 

72.3. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

72.4. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

72.5. Transport kr ęgów betonowych 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania 
równowagi środka transportowego.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być 
układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu  
i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni  
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o przekroju 
prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na 
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

73. WYKONANIE ROBÓT 
 Kanalizacja deszczowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 
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− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej powinna być wykonana zgodnie  
z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, 
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, 
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny terminarz robót 
określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci kanalizacyjne. 

73.1. Roboty przygotowawcze 
 Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona w 
trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny 
zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych  
z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 – 
50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny 
być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. 
W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− rozebranie nawierzchni, 

− usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót, 

− wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia  
i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z Dokumentacją 
Projektową), 

− wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej, 

− teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, 
oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

73.2. Wykopy 
 Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, 
PN-B-06050, PN-EN 1610.  
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie do głębokości o 0,2 m mniejszej niż projektowana i 
pogłębiane do właściwej wartości ręcznie, bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu. Odchylenie grubości warstwy nie 

powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W 
miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z 
właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu do montażu rurociągów powinna wynosić 0,90. Szerokość wykopu 
nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz przebywanie 
osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 
określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie),  
w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn 
roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na 

dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.  
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada 
określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady  
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 
wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad,  
w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć,  
w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić 
stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla 
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z 
poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

73.3. Układanie przewodów 
Rury PVC-U układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jeżeli w dnie wykopu występują 
kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować podsypkę o grubości 15 cm.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite 
iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy żwiru i piasku  
o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany grunty na pełnej głębokości 
ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach 
powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90º. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. Technologia układania 
przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie  
z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub 
drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu lub w czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na 
kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 
wykonywania montażu. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki . Zabrania się rzucania rur do 
wykopu. 
Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem wieszaka. 
Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim 
nachyleniu (spadku).  
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również powinna ściśle 
przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  
Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 
Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków  
i uszczelniane za pomocą elastomerowych uszczelek.   
Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając jedną rurę w drugą przy 
pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub w przypadku dużych średnic przy pomocy koparki na której 
zawieszamy rurę na pasach uważając na osiowość rurociągu. 
Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) należy oczyścić w miejscach 
połączeń tuż przed montażem. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 
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73.4. Studzienki kanalizacyjne 
 Studzienki kanalizacyjne realizować jako betonowe z elementów prefabrykowanych o średnicy Ø1200 mm. Należy 
je wykonać z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki budować z 
części dennej, kręgów pośrednich oraz pokrywy  
z włazem żeliwnym o średnicy Ø600 a ich montaż realizować w gotowym wykopie na podłożu  
z betonu B15 o grubości 0,15 m. Elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek gumowych lub zaprawy 
wodoszczelnej natomiast włazy sytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej 
ścian studzienek. Zwieńczenia studzienek powinny stanowić włazy żeliwne klasy D400. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B-10729 oraz DIN 
4034.  
Złącza prefabrykatów użytych do budowy mają być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową na gładko.  

73.5. Miejsca kolizji i skrzy żowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i 
skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu 
powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące uzbrojenie podziemne podwieszać do konstrukcji 
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie  
w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem  
a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach 
koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne,  
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod 
napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

73.6. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu rurociągu. 
Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na 
rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji.  
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem 
rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów 
mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z 
PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność 
przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby 
zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 
Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem 
opasania = 90º. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy boki rur podbić 
gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do 
wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo 
zagęszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno- średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, zagęszczanego ręcznie 
warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy 
zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę wykopu należy wykonać zagęszczając warstwami 
gruntem łatwo zagęszczalnym (można również stosować piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z równoczesną 
rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podbudowę kanału wykonać  
z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z 
PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. 
Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. W czasie próby szczelności - miejsca połączeń 
pozostawić należy nieobsypane. 
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Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami 
oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i 
w instrukcji obsługi. 

73.7. Badanie szczelności 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

74. Próba na eksfiltrację wody z przewodów. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami. Przed 
wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę  
i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub 
przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. 
Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 
W celu przeprowadzenia próby należy: 

− zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych lub worków 
pneumatycznych, 

− przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu, tak by wartość ciśnienia 
mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

− przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 

− czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min, 

− poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa  
w stosunku do wartości próbnej.  

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej 
poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  

− 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 

− 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

− 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

75. Próba na infiltracj ę 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności  
i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 
Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-
10735. 

75.1. Wymagania szczegółowe 
Roboty budowlano-montażowe przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej powinny być 
zsynchronizowane z innymi robotami budowlano - montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być 
prowadzone w kolejności podanej poniżej: 

− wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 

− ułożenie i montaż rur  w wykopach, 

− próby szczelności, 

− zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

− dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 

− geodezyjne pomiary powykonawcze, 

− odbiory częściowe, 

− odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, 
COBRTI Instal 2003. 
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W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu a w szczególności 
do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy  
i Zagospodarowania Terenu oraz ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, 
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane 
do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie  
i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów, powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 

76. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodności 
budowy z projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia 
pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji 
odbioru przez Inżyniera Kontraktu  
i Użytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie badania jak i atesty 
gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
techniczne wymagane przez normę PN EN 295. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji laboratorium w zakładzie 
produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. 

76.1. Badania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-
EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

76.2. Odbiór techniczny częściowy przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie 
rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw 
studzienek  

powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm, 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony  
z projektantem lub inspektorem nadzoru, 

− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie  
z dokumentacją, 

− zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny  
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

− zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 
miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 

− zbadaniu szczelności przewodu. 
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Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami  
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur  
i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu kanalizacji deszczowej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - 
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 

76.3. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

− zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

− zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 
 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

− protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

− projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

− wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− inwentaryzacją geodezyjną, 

− protokołem szczelności systemu kanalizacji, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przyłączem i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej. 
Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do   dziennika  budowy  o   wykonaniu  odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, powinien być  doprowadzony do stanu 
pierwotnego. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 

− Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia o: 

− wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,  

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości. 

76.4. Pozostałe wymagania 
Ponadto kontroli podlegają: 

− szerokość i głębokość wykopu (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) 

− badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  

± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm), 

− rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością 
do 1 cm, 

− odwodnienie wykopu, 

− szalowanie wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie większej niż 20 m, 

− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

− odległość od budowli sąsiadującej, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

− rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
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− składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 

77. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - kanał razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy,   
 okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,  
[szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie, 
[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiarów w terenie,  
[m3] - warstwa przykrywająca kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów  
  w terenie. 

78. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10736: 1999   Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
      i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 588-1:2000   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach       
      kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 752-1:2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 1401-1: 1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe      
      systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-D)      
      do odwadniania i kanalizacji. Wymagania     dotyczące rur, kształtek  
      i systemu PN-EN 1452-1÷5:2000  Systemy przewodowe z tworzyw       
      sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku        
      winylu) do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2.       
      Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze.       
      Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do    ruchu 

 pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu,      znakowanie, 
 sterowanie jakością 

PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736: 1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
      i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
[11]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

  i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747) 
[12]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U.     Nr  

  207/2003, poz. 2016 z późn. zm.) 
[13]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie      

  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych    (Dz. U.  
  Nr 47/03, poz. 401) 

[14]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych     urządzeń 
 technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych     (Dz. U. Nr 118, 
 póz. 1263) 

[15]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r.  
 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie     
 użytkowania maszyn przez pracowników podczas    pracy (Dz. U. Nr     191/02, 
 poz. 1596) 

[16]  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,      poz. 
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  679; Nr 8/02 poz. 71 
[17]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

  31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji      
  zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych         
  dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie     (Dz. U.  
  Nr 113/98, poz. 728) 

[18]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia  
  2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie       
  terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr      
  38/01, poz. 455) 

[19]  Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 9 „Warunki techniczne   
 wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.  

[20]  „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw     
 sztucznych”. 

 
 


