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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
NR ST-03.2 

ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
Grupa robót (CPV 45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

Klasa robót (CPV 45230000-8) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

Kategoria robót (CPV 45231000-5) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

(CPV 45231100-6) Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 
(CPV 45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1. Wstep 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru budowy i robót 
przebudowy i budowy odcinka zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla obiektu pt.: "Rozbudowa, 
nadbudowa, przebudowa budynku usługowo - mieszkalnego wraz budowa wewnętrznych instalacji” 
zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4, na dz. nr 2310/1, 315/1 zgodnie z opracowanym 
projektem budowlanym.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót:  
- roboty przygotowawcze; 
- roboty ziemne; 
- ułożenie rur w wykopie PVC-U kl. SN4 (SDR41) litych Φ160-250mm; 
- nadbudowa studni kanalizacyjnych betonowych DN1000mm; 
- posadowienie studni kanalizacyjnych tworzywowych Φ425 mm na istniejącym kanale kdØ250mm; 
- posadowienie studni kanalizacyjnych tworzywowych 425mm z kinetą; 
- włączenia w istniejące studnie betonowe; 
- przebicie przez ścianę budynku; 
- zabudowa rur ochronnych dwudzielnych przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia – (kable 
energetyczne i teletechniczne); 
-  montaż osadników deszczowych z odpływem pionowym, do podłączenia do rury spustowej rynien; 
- osypka izolacyjna; 
- próba szczelności; 
- wykonanie powykonawczej inspekcji TV. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”. 

Użytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji 
kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
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Instalacja kanalizacyjna  – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 

Umocnienia ścian (szalowania)  – konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego 
materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 
 
Szeroko ść wykopu  – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 
długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 

Głęboko ść wykopu  – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w 
danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

Niweleta sieci kanalizacyjnej  – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej 
ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki. 

Podsypka  – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy 
usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna 
wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz 
do stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 

Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 
usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 
przewodu i studzienek w osi poprzecznej. 

Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, 
mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub 
nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 

Nadmiar gruntu  – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu 
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na 
miejsce stałego odkładu. 

Izolacja pozioma  - warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu. 
 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
Infiltracja  – przenikanie wody gruntowej do przewodu 
 
Kanalizacja sanitarna  - siec kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych 
 
Kanał sanitarny  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych 
 
Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia instancji kanalizacji sanitarnej z siecią kanalizacji 
sanitarnej 
 
Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Generalnego 
Projektanta. 
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Przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania na własny 
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Generalnego Projektanta poniższej dokumentacji 
projektowej: 
- projekt warsztatowy kanalizacji deszczowej  
- projekt montażowy  
- projekt organizacji i harmonogram robót. 

2. Materiały 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

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

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub 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 wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

- wyroby budowlane oznaczone znakiem 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. 

2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosuje się rury PCV-U klasy SN4 do kanalizacji 
zewnętrznej z rdzeniem litym, kielichowe, średnicy Φ160- 250mm, łączone na wcisk, fabrycznie 
wbudowaną uszczelką w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów wg PN-EN 1401-1:2009, PN-
EN 476:2012, PN-EN 681-1:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003/A2:2006 z odpowiednim atestem 
i dopuszczeniem stosowania. Średnice i materiał stosować zgodnie z dokumentacja projektową. 
 Pod drogami zastosować rury z wydłużonym kielichem.  

2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe i PEHD/PVC/PP 
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
- komory roboczej 
- monolityczna dennica studni / kinety kierunkowe i zbiorcze. 
 
Studnie muszą odpowiadać normie PN-EN 13598-1:2011; PN-EN 13598-2:2009; PN-EN 13598-
2:2009/AC:2009; PN-EN 14802:2007; PN-EN 1610:2002; PN-B-10729:1999 oraz posiadać 
odpowiednie zwieńczenia wg PN-EN 124:2000. Studnie mają być zabudowane na kinecie 
kierunkowej, wykonanie z rur karbowanych ze zwieńczeniem. Uszczelnienia wykonać wg PN-EN 681-
4:2003 

2.2.1. Komora robocza 
Na przejściach rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek zamontować tuleje systemowe. 

2.2.2. Dno studni 
Dno studni betonowych należy wykonać, jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 
grub. 25cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. 
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2.2.3. Właz kanałowy 
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego D400 wg PN-EN 124:2000 zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

2.2.4. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086. 

2.2.5. Łączenie prefabrykatów 
Łączenie elementów studni poprzez uszczelki. Na przejściach rur kanalizacyjnych przez ściany 
studzienek zamontować tuleje systemowe. 

2.2.6. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączy się zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501. 

2.2.7. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 
zbrojonego stalą StOS. 

2.2.8. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość min.11cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.2.9. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 

2.2.10. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004; PN-EN 13043:2004 

2.2.11. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]. 
Studnie deszczowe z kręgów betonowych DN500 na płycie betonowej Φ700 z osadnikami 080m wg 
PN 74/H-74081. Wpusty z pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątna żeliwna uchylna 
z zatrzaskiem bądź krata krawężnikowa klasy D400- korpus: żeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: 
żeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.  
W ciągach pieszych zabudować na kręgach betonowych z pierścieniem odciążającym wpusty 
deszczowe żeliwne B125. 
Powierzchnie zewnętrzne wpustów deszczowych zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie 
abizolem. 
 
2.2.12. Urządzenia 
- Wpust deszczowy z osadnikiem i koszem wyjmowanym do góry, z odpływem pionowym Φ160mm, 
do podłączenia do rury spustowej Φ110mm 

2.4. Składowanie 

2.4.1. Rury kanałowe 
Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być 
składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po 
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50cm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie 
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większy niż 2m. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. Kielichy rur winny być 
wysunięte tak, aby końce rur o wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej – 
warstwy rur układać naprzemiennie. Rury PCV posiadają na obu końcach zaślepki, które winny być 
zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 

2.4.2. Kręgi betonowe 
Składowanie kręgów betonowych studni może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, 
wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
Teren składowania powinien być wyrównany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących 
korozję. 
Do załadunku i rozładunku wyrobów wielkogabarytowych należy użyć sprzętu mechanicznego. 
Elementów studzienki betonowej i akcesoriów NIE WOLNO zrzucać i wlec.  

2.4.3. Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. 

2.5. Beton 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN 206-1:2003. 

2.6. Kruszywo 
Do wykonania warstwy filtracyjnej należy użyć pospółki spełniającej wymagania podane w PN-EN 
12620:2004; PN-EN 13043:2004  

3. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót.  
-  Do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych można stosować następujący sprzęt: 
a/ koparki 0,25 - 0,40m3, 
b/ spycharko – ładowarkę, 
c/ sprzęt do zagęszczania gruntu: 
- zagęszczarkę wibracyjna, 
- ubijak spalinowy. 
-  Do Robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 
a/ żuraw samochodowy, 
b) samochód dostawczy 
c/ kocioł do gotowania lepiku 50-100dm3. 
- Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 

4. Transport 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu.  

4.1. Rury kanałowe 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belka 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów. 
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Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być 
narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1m. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

5. Wykonanie Robót 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja 
sanitarna. 

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 
Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 
Budowę należy odgrodzić od strony ruchu wg. „Organizacji ruchu i oznakowania pionowego 
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami). 
Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania woda pompowana z wykopu lub 
z opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 
Wykop należy rozpoczynać, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunięciu istniejącej nawierzchni 
ulicznej, od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału (co zapewnia możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie). 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nienawodnionych na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy 
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20cm wyższym od projektowanego. 
Wykop należy wykonywać o ścianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony płytami 
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywózka ziemi na wskazany przez inwestora 
teren. W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy 
zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych 
urządzeń. 

5.2. Podło że 
Podłożem pod kanał i przyłącza będzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montażowa" producenta rur). 
W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko należy wzmocnić dno wykopu poprzez 
wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,20m (po zagęszczeniu) – nie wolno układać rur PCV na 
ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy wykonać 
posypkę pod kanał o grubości min. 0,10m 
z materiału, który spełniać powinien następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim. 



Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowo - mieszkalnego wraz budowa wewnętrznych instalacji 
w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4 

 
 

str. 7 

 

5.3. Roboty monta żowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 można przystąpić do wykonywania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
rurociągu do najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca 
się układać przy temperaturach powietrza od 0oC do 30°C. 
Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. 

5.3.1. Rury kanałowe 
5.3.1.1. Ogólne wytyczne wykonania 
Rury musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na 
posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociągu (złącza kielichowe 
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, łączone na wcisk- bosy koniec- kielich) należy wykonać 
wypełnienie wokół rury i obsypkę całego rurociągu po to, żeby zapewnić rurze dostateczne podparcie 
ze wszystkich stron. Obsypka rury musi być wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 
posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30m 
(po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co materiał 
do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku 
ułożenia przewodów. Obsypkę należy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, każda 
warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna być większa niż 30cm. Jednocześnie 
z wykonywaniem poszczególnych warstw należy usuwać umocnienie 
wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej 
uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez 
bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Do wykonania 
wypełnienia nad strefa ochronna rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia 
zagęszczenia obsypki. Zasypkę można wykonywać z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość 
cząstek nie przekroczy 300mm. Zasypywany wykop należy odpowiednio zagęścić. 
Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna występować równolegle z zasypka, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. Przed zakończeniem 
dnia roboczego, bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodą gruntową lub deszczową. Rury układać ręcznie zgodnie 
z „Instrukcja montażową rur z PCV” producenta rur. 
Łączenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka. 
 
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Projektowane elementy studzienek - zależnie od ciężaru, można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego o nośności do 1,0t. 
 
5.3.2.1. Wykonanie poszczególnych elementów studzie nki 
Studzienki kanalizacyjne tworzywowe PEHD/PVC/PP 
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
- komory roboczej 
- dna studzienki/kinety kierunkowej 
Studnie muszą odpowiadać normie PN-EN 13598-1:2011; PN-EN 13598-2:2009; PN-EN 13598-
2:2009/AC:2009; PN-EN 14802:2007; PN-EN 1610:2002; PN-B-10729:1999 oraz posiadać 
odpowiednie zwieńczenia wg PN-EN 124:2000. Studnie mają być zabudowane na kinecie 
kierunkowej, wykonanie z rur karbowanych ze zwieńczeniem. Uszczelnienia wykonać wg PN-EN 681-
4:2003 
 
Dno studzienki 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału.  
 
Właz kanałowy 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy(regulacja nastąpi przy pracach 
drogowych). 
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6. Kontrola jako ści Robót 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
Robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę 
Robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne 
badania. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacja 
Projektowa, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltracje 
i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych Robót z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

• B. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowania 
warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metody wykonywania wykopów. 

• C. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany i odpowiada 
wymaganiom normy BN-72/8932-01. 

• D. Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
pozostawienia w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu 
zgodnie z PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02. 

• E. Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481 

• i wilgotności zagęszczonego gruntu. 
• F. Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i badania 

zagęszczenia. 
• G. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów, oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania 

• specjalistyczne. 
• H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie 
wykonania połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby należy przeprowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożności 
oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• J. Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltracje, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na 
infiltracje. Izolacje powierzchniowa studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem 
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek przez 
oględziny zewnętrzne. 

7. Obmiar Robót 
Jednostka obmiarowi: 
Jednostkami obmiaru robót są: 
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- wykopy          1 m3  
ziemi w objętości korpusu ziemnego; 
- obudowy pionowych ścian wykopów       1 m2  
dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, 
dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy; 
- podsypki, obsypki, zasypu        1 m3  

zużytego materiału;  
- odwozu nadmiaru gruntu        1 m3  

odwiezionej ziemi na odległość do 10 km. 
- rury                     1mb 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi rury; długość zwężki należy wliczyć do 
długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość przewodów przy badaniach przyłącza na 
szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji deszczowej 
studzienka betonowa 
- dla każdego typu i średnicy kręgów betonowych    1 kpl 
dla dennicy, zwężki betonowej, pierścienia dystansowego,  
włazu żeliwnego, stopni złazowych,  
- uszczelki do połączeń elementów studni     1 szt. 
- obudowa włazu        1 m2 
- próba szczelności dla kanalizacji i wodociągu  1 mb 
- armatura odcinająca, wodomierz, zawór odcinający    1 szt 
 
dla każdej średnicy rury, długość liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek (bez potrąceń) 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8. Odbiór Robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiory robót instalacji rurowych powinny następować w różnych fazach wykonywania robót. 

 
8.2. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

- wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka) 
- wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego – zgodność kierunku wykopu 

z projektowanym spadkiem. 
 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
-  sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

woda gruntowa i z opadów atmosferycznych; 
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-  przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotność); 

-  szczelności ścianek obudowy; 
-  warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 
-  zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
-  podłoga wzmocnionego, w tym grubości – w przypadku jego wykonania, 
-  jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
-  ułożenia przewodu na podsypce, 
-  długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
-  szczelności przewodów i studzienek na infiltracje, 
-  materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie; 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 

poprawność eksploatacji przyłączy wod-kan. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

- dziennik budowy; 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 



Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowo - mieszkalnego wraz budowa wewnętrznych instalacji 
w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4 

 
 

str. 11 

 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy przyłącza kanalizacji deszczowej”. 
Odbiory robót instalacji rurowych powinny następować w różnych fazach wykonywania robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących lub ul ęgających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Odbiór robót częściowych i końcowych należy wykonać przy udziale właściciela sieci. 

9. Podstawa płatno ści 
Wg umowy z Inwestorem. 

10. Przepisy zwi ązane 
1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-B-12037:1998 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
5. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
8. PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
9. PN-76/H-83100 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
10. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
12. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
15. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
16. „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”. 
17. Katalog Budownictwa 
KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983 
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KB1-22.2.6 (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 
18. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
19. PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna -- Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych -- 
Wymagania i badania 
20. PN-H-83104:1972 Odlewy z żeliwa szarego -- Naddatki na obróbkę skrawaniem 
21. PN-H-01565:1989 Żeliwo szare niestopowe -- Odlewy -- Ogólne wymagania i badania 
22. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
24. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze 
25. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
26. „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”. 
27. Katalog Budownictwa 
KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983 
KB1-22.2.6 (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 
 
PN-EN 512:2000   Wyroby włókno-cementowe – rury ciśnieniowe i złącza 
PN-EN 545:2002 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich  złącza do 

rurociągów wodnych – wymagania i metody badań 
PN-EN 640:2000  Rury ciśnieniowe żelbetowe z płaszczem blaszanym oraz złącza  i 

kształtki 
PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – systemy  przewodowe 

z niezmiękczonego PVC-U do przesyłania wody 
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – wymagania dla sieci wodociągowych i  ich 

części składowych 
PN-B-01060:1987  Sieć wodociągowa zewnętrzna- obiekty i elementy wyposażenia 

 - terminologia 
PN-EN 1717:2003  Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu 
PN-B-10725:1997  Wodociągi – przewody zewnętrzne – wymagania i badania 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania 
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w  rurociągach 

ciśnieniowych do wody 
 

 

 


