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WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
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Ilekroć  w  specyfikacji  technicznej  wskazano  markę  lub  pochodzenie  produktu  lub  urządzenia,
należy  przyjąć,  że  za  każdą  nazwą  umieszczone  jest  słowo  „lub  równoważne”.  Wykazane
produkty  lub  urządzenia  posłużyły  do  dokonania  obliczeń  parametrów  technicznych  oraz
rozmieszczenia urządzeń.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z budową rurociągów kanalizacji grawitacyjnej w ramach zadania
Budowa  pompowni  sieciowej  ze  zbiornikiem  retencyjnym  dla  wodociągu  Wolica  w  m.
Stobno, gm. Godziesze Wielkie. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  małych,  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące
przy  montażu  sieci  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  oraz  obiektów  i  urządzeń  na  tych
sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Robotami  tymczasowymi  przy  budowie  sieci  kanalizacyjnych  wymienionych  wyżej  są:
wykopy,  umocnienia  ścian  wykopów,  odwodnienie  wykopów  na  czas  montażu  rurociągów,
wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przeprowadzania robót przy wykonaniu
rurociagów grawitacyjnych odprowadzających scieki  zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podstawowe przyjęte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami
przyjętymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci
Kanalizacyjnych”  wydanych  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

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

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

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

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

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

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

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  9  WTWiO  dla  sieci
kanalizacyjnych,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne
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wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:

– projekt  budowlano-wykonawczy  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  „w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133)  oraz  w  zakresie  wynikającym  z
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych),  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16  kwietnia  2004  r.  o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami
z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć:

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

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję  Europejską,  lub  oznakowanie  znakiem
budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki z PVC-U

Rury i kształtki z PVC do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN
1401-1:1999. „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe  z  niezmiekczonego  poli(chlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”.  Przewidziano stosowanie rur i ksztaltek PVC-U

o jednolitej  ściance, w klasie 8 kN/m2 w odcinkach o dlugości 3 i 6 m. Wymiary rur i  kształtek
dla  wykonania  zadania  są  następujące:160  mm.  Rury  posiadaja  uszczelki  Sewer-Lock  trwale
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mocowane  w  kielichu  rury  w  trakcie  procesu  produkcyjnego.Ksztaltki  posiadaja  uszczelki
wargowe. 

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999.

Średnica wewnętrzna studzienki studzienek rewizyjnych z PVC wynosi  400mm

Studzienki  rewizyjne  z  tworzyw  sztucznych  należy  wykonać  jako  prefabrykowane  z
następujących elementów:

- kinet zbiorczych lub przelotowych dla rur PVC i rury trzonowej karbowanej

- rur trzonowych średnicy 400mm strukturalnych

- teleskopu z uszczelnką manszetową i włazem żeliwnym 40T dla sieci kanalizacyjnej

- stozka betonowego z włazem żeliwnym 12,5T dla przyłaczy kanalizacyjnych     

Dopływy i  odpływy kinet  przelotowych i  zbiorczych są  dostosowane do łączenia  rur  i  kształtek
gładkościennych.  Kinety  umożliwiają  połączenie  z  przewodami kanalizacyjnymi  o  średnicy  160
mm. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3

Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  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 ST,
PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Tabela wymaganych maszyn i sprzętu

L.P. NAZWA SPRZĘTU J.M. ILOŚĆ

1 Koparka gąs 1,0m3 szt

2 Koparka gąs 0,6m3 szt

3 Koparka koł 0,25m3 szt

4 Koparko-ładowarka koł 0,15m3 szt

5 Spycharka 75KM szt

6 Równiarka samojezdna szt

7 Żuraw samoch 5-6t/12-16t szt

8 Samochód samowyładowczy 5-10t/10-15t szt

11 Obudowa wykopów typ boksowy szt

12 Agregat igłofiltrowy szt

13 Spawarka prostownikowa szt

14 Sprężarka pow. spalinowa z młotem do przecisków szt

15 Zagęszczarki spalinowe szt

16 Ubijaki spalinowe szt



SEKOspec

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą
być dłuższe niż 1 m,

– jeżeli  przewożone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe
części  środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być
zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  i  desek  pod  łańcuch
spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C
do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki  podczas  transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Powinny  być
ułożone  ściśle  obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub
wystających krawędzi.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem

Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed
działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i  nie ulegały
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie,  luźne rury lub niepełne
wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  o
szerokości  min.  10  cm,  grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  być  z  boku
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokość
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych
średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać
przekładkami drewnianymi.

Stos  należy zabezpieczyć  przed przypadkowym ześlizgnięciem się  rury  poprzez  ograniczenie
jego szerokości  przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach
1÷2 m.

4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Składować  należy  w miejscach  wyznaczonych  tak,  aby  wszystkie  elementy  studzienek  nie  były
narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych

5.3. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu prac ziemnych, ukladaniu i montazu przewodów z tworzyw sztucznych mozna
poslugiwac  sie  ustaleniami  norm  PN-EN  1610  [C3],  prPN-ENV  1046  [D4],  [E1].  Przepisy
dotyczace BHP w zakresie prac transportowych oraz robót montazowych odnosza sie równiez do
wykonawstwa rurociagów z tworzyw sztucznych. 

Wykonywanie wykopów
• roboty ziemne mozna prowadzic mechanicznie lub recznie,
• dno wykopu winno byc wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,
• dno winno byc równe, pozbawione elementów o ostrych krawedziach,
• zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej

projektowanej  rzednej  dna  wykopu  przy  recznym  wykonywaniu  i  20  cm  przy
mechanicznym wykonywaniu  wykopu,  a  nastepnie  poglebienie  reczne  do  projektowanej
rzednej i odpowiednie wyprofilowanie,

• zdjecie warstwy ochronnej wykonac bezposrednio przed ulozeniem rur.
Wykonujac  wykopy  przy  pomocy  sprzetu  zmechanizowanego  nie  wolno  dopuscic  do
przekroczenia projektowanej glebokosci.
Przygotowanie dna wykopu

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidlowego wykonania przewodu
kanalizacyjnego.  Dno wykopu musi  byc  dokladnie  wyrównane,  bez  wiekszych  kamieni,  duzych
grud  ziemi  czy  tez  materialu  zmrozonego.  Zaglebienia  wykopu  pod  kielichy  powinny  byc
dokladnie  wykonane,  tak  aby  zapewnione  bylo  równomierne  podparcie  na  calej  dlugosci  rury.
Moze  okazac  sie  ekonomicznie  oplacalne  mechaniczne  wykonywanie  wykopów  do  wiekszej
glebokosci, a nastepnie wyrównanie dna i nadawanie spadku przez zastosowanie odpowiedniego
sortowanego  materialu.  Material  sortowany  umieszczany  jest  w  wykopie  za  pomoca
odpowiedniego  sprzetu,  a  nastepnie  wyrównywany  i  formowany  recznie  dla  zapewnienia
odpowiedniego podloza, dobrze zageszczonego i stanowiacego odpowiednie podparcie dla calego
przewodu.  

Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na koniecznosc zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie
wykopu. Warstwa wyrównawcza nie moze byc zbyt gruba ani tez miekka, aby rury nie osiadaly i
nie tracily projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrównawczej jest zapewnienie trwalego,
stabilnego i równomiernego podparcia przewodu. Minimalna gruboscia podsypki jest 10 cm.
Warstwa ochronna obsypki
Zaczyna  sie  ona  powyzej  granicznej  linii  podbicia  rury  i  siega  az  do  poziomu  15  do  30  cm
powyzej górnej krawedzi rury. 
Stopien  zageszczenia  gruntu  powyzej  granicy  podbicia  zapewnia  niewielkie  podparcie  boczne.
Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez zageszczenie gruntu wokól dolnej polowy
rury  i  po  obu  stronach  rury  az  do  scian  wykopu  o  nienaruszonej  strukturze  gruntu.  Gdy  do
zageszczenia  gruntu  uzywane  sa  urzadzenia  mechaniczne,  nie  powinny  byc  one  stosowane  w
odleglosci  mniejszej  niz  50  cm  od  górnej  krawedzi  rury  i  to  tylko  wtedy,  gdy  material  zasypu
wykopu zastal wstepnie zageszczony do gestosci 85% wedlug standardowej metody Proctora. 
Podane  nizej  zestawienie  obejmuje  caly  szereg  gruntów  przygotowywanych  oraz  gruntów
naturalnych.  Materialy  te  sa  podzielone  na  piec  kategorii  wedlug  ich  przydatnosci  do
zastosowania przy ukladaniu przewodów z rur elastycznych.
Zageszczenie obsypki
Zageszczanie gruntu w strefie ulozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zageszczanie
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nalezy prowadzic zgodnie z wytycznymi podanymi w prPN-ENV 1046:2006 [D4].

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosc przewodu zalezny jest od warunków obciazenia:
• pod autostradami, drogami:

o wymagany stopien  zageszczenia  dla  obsypki  wynosi  min.  95% ZMP*,  zaleca  sie
97-100%

• poza drogami:
o dla przewodów o przykryciu do 4m obsypka powinna byc zageszczona min. 85%

ZMP*
o dla  przewodów  o  przykryciu  wiekszym  niz  4  m  zageszczenie  powinno  wynosic

min. 90% ZMP*
o moga byc stosowane wyzsze stopnie zageszczenia,  np. ze wzgledu na wymagania

odnosnie konstrukcji drogi.
 *) wg zmodyfikowanej metody Proctora.

Gdy  nie  ma  dostepnych  szczególowych  informacji  dotyczacych  niezaklóconego  gruntu
rodzimego, zazwyczaj zaklada sie, ze jego równowaznik konsolidacji zawiera sie pomiedzy 91 %
i 97 % Standardowej Gestosci Proctora (SPD).
W obszarach obciazonych ruchem klowym nalezy zastosowac zageszczenie klasy wysokiej (W). 

Tablica 1 Stopnie zageszczenia gruntu dla poszczególnych klas zageszczenia

Zageszczenie Opis Grupa materialu zasypki

klasa

angielski francuski niemiecki

4
SPD
%

3
SPD
%

2
SPD
%

1
SPD
%

Niska (N)
Srednia (M)
Wysoka (W)

Not
Moderate
Well

Non
Modéré
Soigné

Nicht
Mäßig
Gut

75 do 80
81 do 89
90 do 95

79 do 85
86 do 92
93 do 96

84 do   89
90 do   95
96 do 100

90 do   94
95 do   97
98 do 100

Tablica 2 Wskaznik zageszczenia 

Opis Wskaznik zageszczenia

Standardowa skala Proctora
1)

  [%]

Ł 80 81 to 90 91 to 94 95 to 100

Numer sita Blow 0 - 10 11 - 30 31 - 50 > 50

Niska (N)

Oczekiwane stopnie 

konsolidacji 

osiagane w Srednia (M)

klasach zageszczenia 

Wysoka (W)

Grunt sypki luzny srednio
zageszczony

zageszczony mocno zageszczony

Grunt spoisty i organiczny
miekki zwarty sztywny twardy

1)
 Wyznaczona zgodnie z  DIN 18127.
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Obsypka  powinna  byc  zageszczana  warstwami  o  grubosci  10-30  cm.  Wysokosc  obsypki  nad
wierzcholkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic:

• co najmniej 15 cm dla rur o srednicy dn<400 mm;
• co najmniej 30 cm dla rur o srednicy dn≥400 mm.

Obsypke  nalezy  wykonywac  warstwami  o  grubosci  do  1/3  srednicy  rury  zageszczajac  kazda
warstwe.  Miazszosci  poszczególnych  warstw  moga  byc  rózne  w  zaleznosci  od  sprzetu  i
warunków  zageszczenia.  Obsypke  nalezy  zageszczac  w  tym  samym  czasie  po  obu  stronach
przewodu, w celu unikniecia przemieszczania sie rurociagu. 
Uzupelnienie  obsypki  wzdluz  rury  nalezy  wykonywac  podajac  grunt  z  najmniejszej  mozliwej
wysokosci.
Nalezy zwrócic uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania,
zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów, przyczep itp. bezposrednio na rure.
Tablica 3  Zalecane grubosci warstw i liczba wykonanych zageszczen  

Wyposazenie Liczba zageszczen
(przejsc) 

 dla klas zageszczenia 

Maksymalne grubosci warstw, po
zageszczeniu dla grupy gruntu

[m]

Minimalne grubosci
powyzej wierzcholka

rury przed
zageszczeniem 

Dobre Umiarkowane 1 2 3 4 m

Ubijak nozny lub
reczny
min. 15 kg 3 1 0,15 0,10 0,10 0,10 0,20

Ubijak wibratorowy
min. 70 kg 3 1 0,30 0,25 0,20 0,15 0,30

Wibrator plytowy
min. 50 kg
min. 100 kg
min. 200 kg
min. 400 kg
min. 600 kg

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

0,10
0,15
0,20
0,30
0,40

  --
0,10
0,15
0,25
0,30

  --
  --
0,10
0,15
0,20

  --
  --
  --
0,10
0,15

0,15
0,15
0,20
0,30
0,50

Walec wibratorowy
min. 15 kN/m
min. 30 kN/m
min. 45 kN/m
min. 65 kN/m

6
6
6
6

2
2
2
2

0,35
0,60
1,00
1,50

0,25
0,50
0,75
1,10

0,20
0,30
0,40
0,60

  --
  --
  --
  --

0,60
1,20
1,80
2,40

Walec wibratorowy
blizniaczy
min. 5 kN/m
min. 10 kN/m
min. 20 kN/m
min. 30 kN/m

6
6
6
6

2
2
2
2

0,15
0,25
0,35
0,50

0,10
0,20
0,30
0,40

  --
0,15
0,20
0,30

  --
  --
  --
  --

0,20
0,45
0,60
0,85

Ciezki walec
trójwalcowy (bez
wibracji)  
min. 50 kN/m

6 2 0,25 0,20 0,20   -- 1,00

Powyzsza  tablica  3  zawiera  maksymalne  grubosci  warstw  i  liczbe  wykonanych  zageszczen
(przejsc)  wymaganych  do  osiagniecia  klas  zageszczenia  dla  róznych  typów  wyposazenia
(zageszczajacego)  i  materialów  zasypki  strefy  rurociagu.  Zawiera  ona  równiez  minimalne
grubosci  pokrycia  ponad  rura  przed  zastosowaniem  odpowiedniego  sprzetu,  (zageszczajacego)
który moze byc uzyty nad rura.  
Zasypka wykopu

Do  zasypki  mozna  przystapic  po  wykonaniu  pelnej  obsypki  i  dokonaniu  kontroli  i  stopnia
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zageszczenia  obsypki.  Przed  zasypaniem  wykopu  odklad  gruntu  powinien  byc  szczególowo
sprawdzony,  powinny  byc  usuniete  porozrzucane  kamienie,  bryly  ziemi,  które  moga  spasc  do
wykopu.  Material  uzywany  do  wykonania  koncowego  zasypania  wykopu  nie  musi  byc  tak
dokladnie  dobierany  jak  material  obsypki.  Zasypka  zwykle  wykonywana  jest  mechanicznie.
Jednak  nalezy  zwracac  uwage  czy  w  gruncie  nie  wystepuja  duze  kamienie,  które  spadajac  do
wykopu  moga  uszkodzic  rurociag  w  wyniku  przebicia  warstwy  ochronnej  obsypki  i  uderzenia
rury.Do  zasypki  mozna  uzyc  materialu  pochodzacego  z  wykopu  lub  innego,  srednica  ziaren
materialu  uzytego  do  zasypania  wykopu  nie  powinna  przekraczac  300  mm.  Nie  powinno  sie
zrzucac  do  wykopu  kamieni  i  odlamków  skal,  gruzu  o  ostrych  krawedziach  i  wiekszych
rozmiarach.  Grunt  nie  moze byc  zmarzniety  i  zbrylony.Zasypke  rurociagu  nalezy  wykonywac z
takiego  materialu  i  w  taki  sposób,  aby  spelniac  wymagania  stawiane  przy  rekonstrukcji  danego
terenu  (drogi,  chodniki,  tereny  zielone).Stopien  zageszczenia  zasypki  zalezy  od  przeznaczenia
terenu  nad  rurociagiem  i  powinien  byc  nie  mniejszy  niz  95%  wg  zmodyfikowanej  metody
Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami, 90% dla glebokich wykopów powyzej 4m i
85% dla pozostalych przypadków lub zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac równolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczególnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosc obsuniecia sie scian wykopu.

5.4. Montaż rurociągów

Rozkladanie rur wzdluz trasy przewodu

Przy ukladaniu rur wzdluz tras wykopów nalezy miec na uwadze nastepujace wskazówki:

1. Rury  nalezy  ukladac  mozliwie  najblizej  wykopu,  aby  uniknac  nadmiernego
przemieszczenia.  Pojedyncze  rury  (wyjete  z  pakietu)  powinny  spoczywac  na  równej
powierzchni i powinny byc równomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec. 

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy ukladac
po  przeciwnej  stronie  niz  odkladany  grunt  z  wykopu.  Umozliwia  to  latwe  przesuniecie
rury  do  krawedzi  wykopu,  a  nastepnie  opuszczenie  rury  na  wlasciwe  miejsce
zamontowania. 

3. Gdy wykop nie jest  jeszcze wykonany, nalezy ustalic  po której  stronie  odkladany bedzie
grunt  z  wykopu  i  rury  ulozyc  po  przeciwnej  stronie.  Nalezy  pozostawic  miejsce  na
przemieszczanie sie koparki. 

4. Rury  nalezy  ukladac  tak,  aby  nie  byly  narazone  na  dzialanie  ciezkiego  sprzetu  i  ruchu
kolowego, oraz byly zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru. 

5. Bezposrednie  oddzialywanie  promieniowania  slonecznego  moze  spowodowac,  ze  strona
rury podlegajaca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastapi, wygiecie takie moze
byc  zlikwidowane  przez  obrócenie  rury  chlodniejsza  strona  do  slonca  lub  przez
umieszczenie  rury  w  cieniu.  Pozostawienie  rur  w  pakietach  zmniejsza  mozliwosc
wyginania sie rur w wyniku dzialania promieniowania slonecznego. 

6. Powszechnie  praktykuje  sie,  ze  rury  ukladane  sa  kielichem  skierowanym  w  góre
przewodu. Nalezy to uwzglednic przy przenoszeniu rur i ukladaniu wzdluz wykopu.

Montaz rurociagów:

Przy montazu rurociagów powinny byc spelnione warunki  zapewniajace  prawidlowe wykonanie
polaczen, szczelnosc przewodów i wlasciwa eksploatacje sieci: 

Sposób  montazu  przewodów  powinien  zapewniac  utrzymanie  kierunku  i  spadków  zgodnie  z
dokumentacja techniczna. 

Do  budowy  przewodu  moga  byc  uzywane  tylko  rury,  ksztaltki  i  laczniki  nie  wykazujace
uszkodzen (np. wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach). 

Ukladanie  przewodu  moze  byc  prowadzone  po  uprzednim  przygotowaniu  podloza.  Podloze
profiluje sie w miare ukladania odcinków rurociagu. 

Przewód po ulozeniu powinien scisle przylegac do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej
1/4 swego obwodu.
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W miare mozliwosci nalezy montowac przewód na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczac go
na  dno  wykopu.  Przy  zastosowaniu  tej  technologii,  nalezy  oddzielnie  wykonac  montaz  wezlów
zawierajacych  ciezka  armature  i  ksztaltki  zeliwne,  które  nastepnie  laczy  sie  z  ciagiem
zmontowanych rur juz w wykopie. 

Odcinki  przewodu zmontowane z  rur  o  srednicy  powyzej  315  mm powinny  byc  opuszczane  do
wykopu przy zastosowaniu urzadzen dzwigowych.

Montazu odcinków rurociagu nalezy dokonywac w wykopie Ulozenie przewodu powinno skladac
sie z: 

• wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu; 
• kolejnego  wykonywania  zlacz,  przy  czym  rura  zakonczona  kielichem  (do  którego  jest

wciskany  bosy  koniec  nastepnej  rury)  powinna  byc  uprzednio  ustabilizowana  przez
wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. 

Łaczenie rur kielichowych

Po  wstepnym  rozmieszczeniu  rur  w  wykopie  nalezy  przystapic  do  montazu  rurociagu.  Montaz
nalezy  prowadzic  zgodnie  z  projektowanym  spadkiem  pomiedzy  wezlami  od  punktu  o  rzednej
nizszej do punktu o rzednej wyzszej.

Rury  i  ksztaltki  z  PVC  posiadaja  efektywny,  bezpieczny  i  calkowicie  szczelny  systemu
uszczelniajacy  PowerLock i  SewerLock  .  Wykorzystano w nim specjalna  technologie  produkcji
polaczen  oparta  na  formowaniu  kielicha  lacznie  z  osadzona  w  nim  na  stale  dwuelementowa
uszczelka. 

Celem wykonania polaczenia nalezy tylko: 

-  usunac  dekle  zabezpieczajace,  zarówno  z  kielicha  rury  juz  ulozonej,  jak  i  z  bosego  konca
kolejnej rury,

- ustawic wspólosiowo laczone elementy, 

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem ulatwiajacym poslizg,

- wcisnac bosy koniec do kielicha, 

- polaczenie jest gotowe!

Bosy  koniec  rury  nalezy  wciskac  az  do  osiagniecia  przez  czolo  kielicha  granicy  wcisku
oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury. Jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie
do  konca  kielicha  (do  oporu),  a  nastepnie  cofa  o  okolo  1  cm.  Jezeli  polaczenie  zostanie
nadmiernie docisniete powodujac, ze bosy koniec wejdzie zbyt gleboko w kolnierz kielicha, moze
to  spowodowac  utrate  elastycznosci  polaczenia.  Nierównomierne  osiadanie  wykopu  moze
spowodowac,  ze  polaczenie  takie  bedzie  nieszczelne,  nie  nalezy  dociskac  zlacza  poza
wyznaczony  na  kazdej  rurze  znak.  Wciskanie  bosego  konca  rury  PVC  do  kielicha  moze  byc
wykonywane  z  zastosowaniem  prostej  dzwigni  przy  uzyciu  drazka  stalowego  i  drewnianego
klocka  lub  z  dociskiem  podluznym  za  pomoca  obejmy  pierscieniowej  i  wyciagarki  z
mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych srednicach). Przy stosowaniu stalowego drazka
i  klocka,  po  wykonaniu  odpowiedniego  podparcia  rury,  nalezy  wbic  stalowy  drazek  w  dno
wykopu, a nastepnie umiescic drewniany klocek na koncu rury od strony kielicha i docisnac rure
do  osiagniecia  oznaczonej  granicy  wcisku.  Klocek  drewniany  zabezpiecza  rure  przed
uszkodzeniem  pretem.  Nalezy  pamietac,  ze  przy  niskich  temperaturach  ukladanie  za  pomoca
drazka  i  klocka  drewnianego  jest  trudniejsze,  poniewaz  niska  temperatura  powoduje  ,  ze
pierscienie  uszczelniajace  staja  sie  sztywniejsze.  Decyzja  nalezy  do  wykonawcy,  jaka  metoda
bedzie stosowana do montazu rurociagu przy niskich temperaturach. Niedozwolone jest uzywanie
lyzki koparki do wciskania rury w kielich.
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Przy montazu studzienek, wezlów i armatury na trasie przewodów, zachodzi czesto koniecznosc
skracania  odcinków  rur  o  standardowej  dlugosci  do  dlugosci  wymaganej  przy  montazu.
Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego konca rury. Ciecia dokonuje sie pila mechaniczna
lub pila reczna np. do drewna. Ciecie powinno byc wykonane w plaszczyznie prostopadlej do osi
rury.  Mozna  to  zrealizowac  przez  umieszczenie  rury  w  korytku  drewnianym  o  wymiarach
dostosowanych  do  srednicy  rury  .  Przycinanie  -  skracanie  kielichów  rur  i  ksztaltek  jest
niedopuszczalne.

Kolejnosc czynnosci przy cieciu rury:

1. Oznaczyc na powierzchni zewnetrznej rury linie ciecia oraz granice wcisku rury w kielich
w odleglosci od linii ciecia takiej jak dlugosc fabrycznie oznaczona na bosym koncu.

2. Umiescic  rure  w  korytku  drewnianym  tak,  aby  linia  ciecia  rury  znalazla  sie  naprzeciw
szczeliny w sciankach korytka.

3. Przytrzymac  rure  w  korytku  i  dokonac  ciecia.  Przycieta  koncówka  rury  wymaga
fazowania. 

4. Wykonac fazowanie koncówki rury za pomoca pilnika - zdzieraka, wg schematu podanego
na rysunku obok. 

5. Wygladzic powierzchnie ciecia i fazowania oraz wyokraglic krawedzie za pomoca pilnika
- gladzika.

6. Posmarowac koncówke srodkiem poslizgowym. 

Po wykonaniu tych czynnosci koncówka bosego konca rury jest gotowa do wsuniecia w kielich.
Rury ochronne przewodów
Rury  ochronne  stosowane  sa  do  zabezpieczania  rurociagów  przed  naciskami  przenoszonymi  z
powierzchni  terenu.  Instalowane  sa  przy  podziemnych  przekroczeniach   dróg  kolowych,  przy
skrzyzowaniach  z  elementami  uzbrojenia  podziemnego  w  ulicy,  przejsciach  pod  fundamentami
budowli  i  wszedzie  tam,  gdzie  nie  mozna  zachowac  przewidzianych  normami  bezpiecznych
odleglosci od innych obiektów.
5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki  kanalizacyjne  powinny  być  szczelne  i  muszą  spełniać  wymagania  określone  w
PN-B/10729:1999.

Studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.
Montaz studzienki z tworzyw sztucznych 
Kompletna studzienka sklada sie z nastepujacych elementów:
- kinety (w pelnej gamie srednic i doplywów bocznych);
- rury trzonowej;
- teleskopu zakonczonego zeliwna pokrywa, odpowiednia do danego zastosowania, wg projektu. 
Czynnosci montazu: 
1.Kinete  posadawia  sie  sztywno na  wlasciwie  przygotowanej  podsypce,  poprzez  wcisniecie  tak,
aby  wypelnic  puste  przestrzenie  pod  jej  dnem.  Kinete  laczy  sie  z  rurociagami  analogicznie  do
laczenia  rur.  Tak  posadowiona  kinete  zasypuje  sie  do  wysokosci  ok.  15  cm  powyzej  wlotów
kinety.
2.Nastepnie  nalezy  przygotowac  kinete  do  montazu  rury  trzonowej,  która  trzeba  najpierw
przyciac  pila  reczna  lub  mechaniczna  na  potrzebna  dlugosc.  Rure  trzonowa  nalezy  przyciac  do
takiej  dlugosci,  aby  rura  teleskopowa  byla  zaglebiona  w  rurze  trzonowej  na  min.  20  cm.
3.Uszczelke  nalezy  oczyscic  i  posmarowac  srodkiem  poslizgowym.  Koncowa  czesc  rury
trzonowej nalezy przeszlifowac w celu usuniecia zadziorów. Przed umieszczeniem rury trzonowej
w  kinecie,  nalezy  zmierzyc  glebokosc,  na  jakiej  rura  bedzie  umieszczona  w  kinecie  (odleglosc
pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej górna krawedzia). Tak zmierzony odcinek nalezy
zaznaczyc  na  rurze  pionowej.  Przygotowana  rure  trzonowa  nalezy  recznie  wcisnac  w  kinete  do
wczesniej zaznaczonej glebokosci. 
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4.Wokól kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym  stopniem  zageszczenia.  Warunki  wykonania,  material  ,  stopien  zageszczenia  i
uzywany sprzet analogiczne jak dla rurociagów. 
5.Pierscien  uszczelniajacy  rury  teleskopowej  nalezy  oczyscic  i  posmarowac  srodkiem
poslizgowym  od  srodka,  w  miejscu  gdzie  przesuwa  sie  teleskop.  Umiescic  teleskop  w  rurze
trzonowej i wlozyc do wlazu pokrywe. 
6.Po  zamontowaniu  rury  teleskopowej  nalezy  ustalic  poziom  wlazu  zeliwnego  za  pomoca  laty
niwelacyjnej. 
7.Przy zasypywaniu nalezy zwrócic szczególna uwage na to, aby wypelnienie wokól górnej czesci
studzienki  bylo  rozlozone  równomiernie.  Material  wypelniajacy  powinien  byc  bardzo  dobrze
zageszczony, aby umozliwic przenoszenie zakladanych obciazen.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami
określonymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i  studzienkami należy zbadać zgodnie  z  zasadami
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda  badań  powinna  być  wskazana  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji
technicznej  (ST).  Przewód  kanalizacyjny  spełnia  wymagania  określone  w  normie  (podczas
badania  szczelności  przy  użyciu  powietrza),  gdy  spadek  ciśnienia  zmierzony  po  upływie  czasu
badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jeżeli  w czasie wykonywania próby szczelności  z użyciem powietrza występują uszkodzenia,
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące.

Wymagania  dotyczące  badania  szczelności  przy  pomocy  wody,  są  spełnione,  jeżeli  ilość  wody
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:

– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,

– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,

– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

– m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami  tymczasowymi  przy  montażu  sieci  są  roboty  ziemne  (wykopy),  umocnienia  ich
pionowych  ścian,  wykonanie  podłoża  pod  rurociągi  oraz  zasypanie  z  zagęszczeniem  gruntu.
Zasady  obmiaru  tych  robót  należy  przyjąć  takie  same  jak  dla  robót  ziemnych  określone  w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru są:

- wykopy i zasypka – m3,
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- umocnienie ścian wykopów – m2,

- wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Obmiaru robót podstawowych sieci  i  przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się  z  uwzględnieniem
podziału na:

– rodzaj rur i ich średnice,

– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,

– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,

– poziom wody gruntowej.

Długość  kanałów  obmierza  się  w  metrach  wzdłuż  osi.  Do  długości  kanałów  nie  wlicza  się
komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).

Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.

Podłoża  pod  rurociągi  obmierza  się  w metrach  kwadratowych,  a  obetonowanie  kanałów –  w
metrach sześciennych zużytego betonu.

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach
zależnie  od  średnicy,  rodzaju  gruntów  (dla  studni  wykonywanych  metodą  studniarską)  i
głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.

Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 8

8.2.  Badanie  przy  odbiorze  sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań

Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  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 PN-EN 1610.

8.4. Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

– zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją.  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 ±1 cm,

– zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  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-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować
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utrzymanie  przez  okres  30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego
odcinka  przewodu  wodą  do  poziomu  terenu.  Ciśnienie  to  nie  może  być  mniejsze  niż  10  kPa  i
większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

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  wpustów  i  studzienek
kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  –
częściowego , który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

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.

8.5. 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 kanalizacyjnych.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:

– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego ,

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

– inwentaryzacją geodezyjną,

– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej ,

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego
końcowego.

Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego  powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego
stanu.

Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest  zobowiązany,  zgodnie z art.  57 ust.  1 p.  2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

– o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami
pozwolenia na budowę,

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania
– ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

– wykonanie robót ziemnych,

– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń,

– wykonanie prób szczelności,

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19,  poz.
177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
–  w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów
oceny  zgodności  wyrobów budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie  określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,  uchylania  lub  zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej
oraz ogłoszenia  zamawiającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania  i  kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej
kanalizacji  deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część
3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy
przewodowe z  polipropylenu  (PP)  do odwadniania  i  kanalizacji.  Wymagania dotyczące  rur,
kształtek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy
przewodowe z  polipropylenu  (PP)  do odwadniania  i  kanalizacji.  Wymagania dotyczące  rur,
kształtek i systemu (Zmiana A1)
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8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

9. PN-EN 588-1:2000

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe

11. PN-EN 124:2000

Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i
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