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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA BUDOWY KOMPLEKSU 
SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ  Z NIEZBĘDNA  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH O NR. 
EWID. 233, 231/1 I 226, OBRĘB EWIDENCYJNY BŁENNA, GMINA 
IZBICA KUJAWSKA 
 
 
I. WSTĘP 
 
1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
kanalizacji deszczowej związanych z realizacją budowy kompleksu sportowo 
rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną  na działce o nr. ewid. 233, 231/1 I 
226 obręb ewd. Błenna. 
 
 
 2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 
 
3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty sanitarne zewnętrzne: 
• Przyłącze  kanalizacji deszczowej  

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków deszczowych i sanitarnych dla 
projektowanego obiektu. 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 

 
Projektowany układ kanalizacji deszczowej  obejmuje budowę: 

− kanału grawitacyjnego φ 160 , φ 200,  φ 250 z rur PCV,    
− studni rewizyjnych betonowych 1000, wraz podłączeniem wpustów ulicznych,  
−  wpustów ulicznych DN500 z osadnikiem 
− wylotu kolektora do odbiornika,  
 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
• oznakowanie robót 
• wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 
• przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 
• montaż przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,  wpustów, wylotu 

kolektora do odbiornika 
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• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
• odtworzenie nawierzchni po robotach 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru 
przez SANEPID, PIP i PSP. 
 
4. Ogólne wymagania. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń 
uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad 
techniki oraz prawidłowości montażu.  
 
Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej mają priorytet wobec Projektu bądź 
przyjętych za ogólne wymagań minimalnych. 
Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich 
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu. 
 
5.  Określenia podstawowe. 
 
• Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonywania z 
określeniem ilości. 

• Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
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wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

• Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod fundamentem. 
• Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

• Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, 
wymiary obiektu będącego przemiotem robót. 

• Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
wód opadowych. 

• Przewody rurowe - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ście-
ków bytowo-gospodarczych i przemysłowych i deszczowych.  

• Przewody rurowe - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ście-
ków bytowo-gospodarczych i przemysłowych i deszczowych.  

• Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
• Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospo           

darczych. 
• Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 
• Odgałęzienie deszczowe - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 
• Odgałęzienie sanitarne - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do 

połączenia z kanałem sanitarnym, 
• Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przez-
naczona 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 połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

• Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika. 
• Elementy studzienek i komór. 

• Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploata-
cyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierz-
chni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

• Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna-
czony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

• Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
• Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kana-
lizacyjnych. 

• Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
• Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom. 
• Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
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• Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

• Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się   
      poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
• Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST. 
 
6.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i 
przepisami w przedmiotowym zakresie. 
 
 
II. MATERIAŁY 
 
1. Wymagania dotyczące materiałów. 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłączy 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowego powinny odpowiadać normom 
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 
elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i SST. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami 

 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 
są przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry 
techniczne. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Przewody rurowe 
 
2.1.1 Rury kanalizacyjne PVC 
 
Rury i kształtki z PVC-U o jednolitej ściance są produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1. 
Rury o średnicy 160 mm, 200, 250 w klasie SN 8 kN/m2, SDR 34 w odcinkach o długości 2,3 i 
6 m z uszczelkami system Wavin lub równoważne standardem.  
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2.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe,  
 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000 z płytą przekrywającą oraz włazem 
żeliwnym typu lekkiego. 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 
- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawą cementową lub na uszczelki, 
- cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne 
lub izolacje. 
Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo 
dopuszcza się 1,0 m a wysokość komory roboczej 2,0 m. 
 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2

2.2.2. Komin włazowy 

) lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 
0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.2.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w pkt 2.3.1. 
2.2.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 

korpusie drogi. 
2.2.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
2.3.6. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica 
płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
2.3. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.  
 
2.4. Beton 
Mieszanka betonowa powinna być z betonu klasy uzależnionej od stosowania w różnych 
rodzajach robót. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-197-1:2002. kruszywo do 
betony (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego) powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. 
Beton hydrotechniczny B15, B20, B25 B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-
03. 
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2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 
2.6. Wpusty uliczne 
Studzienki ściekowe uliczne deszczowe należy wykonać z rur betonowych ø 0,5 mm z 
osadnikami . Od strony nawierzchni utwardzonej na wpuście zamontować 
skrzynkę żeliwną z kratką 450 x 650 mm. 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. 
 
2.7. Wylot do odbiornika  
Prefabrykowany wylot betonowy typ KPED 02.16 
 
2.8. Płyty betonowe ażurowe  
Prefabrykowane  płyty ażurowe betonowe typ B-125 1000x750  grub. 125 mm 
Prefabrykowane  płyty ażurowe betonowe typ B-125  600x400 grub. 100 mm 
 
III. SPRZĘT 
 
Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt i 
urządzenia powinny gwarantować właściwą jakość robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
IV. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drew-
nianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30o

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.  

C, 
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Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o

 
C i niższej. 

4.2. 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. 
 
 
4.3. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 

4.4. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 
przed wilgocią. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 
− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 
mieszanki. 

 
Wybór środka transportu należy do Wykonawcy. 
 
V. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
1. KANALIZACJA DESZCZOWA . 
 
1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
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krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 
1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych 
budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały 
powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów 
poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela 
gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac 
rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
 
2. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zloka-
lizowania istniejącego uzbrojenia.  
Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – 
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 
jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg 
dokumentacji projektowej. 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWD. 78, OBRĘB 
EWD. MIASTO IZBICA KUJAWSKA – SST PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
 

 
Str.10                                   

 
 

 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.  
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem 
struktury gruntu. 
 
3. Przygotowanie podłoża 
• W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
• W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich 
odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
• W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości 30 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
Fundament  - podłoże wzmocnione 
Wykonanie fundamentu jest niezbędne wtedy, gdy dno wykopu jest niestabilne. Fundamenty 
takie, jakie stosowane są do posadowienia przewodów sztywnych, bez powodowania załamania 
ich spadku lub ugięcia, będą odpowiednie również dla przewodów z rur termoplastycznych 
Warstwa wyrównawcza 
Podsypka potrzebna jest ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego spadku na 
dnie wykopu. Warstwa wyrównawcza nie może być zbyt gruba ani też miękka, aby rury nie 
osiadały i nie traciły projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrównawczej jest 
zapewnienie trwałego, stabilnego i równomiernego podparcia przewodu. Minimalną grubością 
podsypki jest 10 cm, a wartością zalecaną ok. 15 cm. 
Podbicie rurociągu (strefa pachy sklepienia) 
Obszar podbicia rurociągu jest najważniejszy z punktu widzenia ograniczenia odkształcenia rur 
termoplastycznych. Jest to obszar, w którym materiał musi być zagęszczony do określonej 
wymaganej wartości. 
Warstwa ochronna obsypki 
Zaczyna się ona powyżej granicznej linii podbicia rury i sięga aż do poziomu 15 do 30 cm 
powyżej górnej krawędzi rury.  
 
4. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰, 
− dla kanałów o średnicy 0,315 m - 3 ‰ 
− dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 
− dla odgałęzień o średnicy 0,20m – 10 ‰ 
 

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %. 

− głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 
mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 
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Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 
5. Kanały 
Według istniejących zaleceń montaż przewodów z tworzyw sztucznych można przeprowadzać 
przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C, a łączenie z elementami stalowymi i żeliwnymi w 
temperaturze nie niższej niż 50

 
C.  

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób 
szczelności. 
 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 C. 

 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
uszczelkami gumowymi. 

. 

Rury kanałowe PCV należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
 
Rozkładanie rur wzdłuż trasy przewodu 
Przy układaniu rur wzdłuż tras wykopów należy mieć na uwadze następujące wskazówki: 

1. Rury należy układać możliwie najbliżej wykopu, aby uniknąć nadmiernego 
przemieszczenia. Pojedyncze rury (wyjęte z pakietu) powinny spoczywać na równej 
powierzchni i powinny być równomiernie podparte dla zminimalizowania ugięć.  

2. Gdy wykop jest już wykonany, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, rury należy 
układać po przeciwnej stronie niż odkładany grunt z wykopu. Umożliwia to łatwe 
przesunięcie rury do krawędzi wykopu, a następnie opuszczenie rury na właściwe 
miejsce zamontowania.  

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, należy ustalić po której stronie odkładany 
będzie grunt z wykopu i rury ułożyć po przeciwnej stronie. Należy pozostawić miejsce 
na przemieszczanie się koparki.  

4. Rury należy układać tak, aby nie były narażone na działanie ciężkiego sprzętu i ruchu 
kołowego, oraz były zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.  

5. Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego może spowodować, że 
strona rury podlegająca ekspozycji nagrzewa się i wygina. Jeżeli to nastąpi, wygięcie 
takie może być zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub 
przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza możliwość 
wyginania się rur w wyniku działania promieniowania słonecznego.  

6. Powszechnie praktykuje się, że rury układane są kielichem skierowanym w górę 
przewodu. Należy to uwzględnić przy przenoszeniu rur i układaniu wzdłuż wykopu. 

Zalecenia do montażu rurociągów: 
Przy montażu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie 
połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci:  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną.  
Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące 
uszkodzeń (np. wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach).  
Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże 
profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu.  
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Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 
1/4 swego obwodu. 
W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać 
go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, należy oddzielnie wykonać montaż 
węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem 
zmontowanych rur już w wykopie.  
Odcinki przewodu zmontowane z rur o średnicy powyżej 315 mm powinny być opuszczane do 
wykopu przy zastosowaniu urządzeń dźwigowych. 
 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż 
należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 
niższej do punktu o rzędnej wyższej. 
Rury i kształtki z PVC posiadają efektywny, bezpieczny i całkowicie szczelny systemu 
uszczelniający Power-Lock i Sewer-Lock . Wykorzystano w nim specjalną technologię 
produkcji połączeń opartą na formowaniu kielicha łącznie z osadzoną w nim na stałe 
dwuelementową uszczelką.  
Celem wykonania połączenia należy tylko:  
-usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca 
kolejnej rury, 
-ustawić współosiowo łączone elementy,  
-posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
-wcisnąć bosy koniec do kielicha,  
 
Montaż złącza 
Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem prostej 
dźwigni przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłużnym za 
pomocą obejmy pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych 
średnicach).  
Przy stosowaniu stalowego drążka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, 
należy wbić stalowy drążek w dno wykopu, a następnie umieścić drewniany klocek na końcu 
rury od strony kielicha i docisnąć rurę do osiągnięcia oznaczonej granicy wcisku. Klocek 
drewniany zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem prętem. 
Należy pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka 
drewnianego jest trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje , że pierścienie 
uszczelniające stają się sztywniejsze. Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie 
stosowana do montażu rurociągu przy niskich temperaturach. 
 
Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 
Cięcie rur 
Przy montażu studzienek, węzłów i armatury na trasie przewodów, zachodzi często konieczność 
skracania odcinków rur o standardowej długości do długości wymaganej przy montażu. 
Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego końca rury. Cięcia dokonuje się piłą 
mechaniczną lub piłą ręczną np. do drewna. 
Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to zrealizować 
przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do średnicy rury . 
Przycinanie  skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 
 
Łączenie rur i kształtek z pvc o ściankach gładkich z innym materiałem i armaturą 
Elementy systemu kanalizacyjnego i ciśnieniowego z PVC mogą być łączone również z 
elementami wykonanymi z innych materiałów, takich jak stal, żeliwo, PE.  

Łączenie można wykonać za pomocą złącz: 
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• kielichowych (elementy z PVC z żeliwem), 

• kielichowo  kołnierzowych (elementy z PVC z elementami żeliwnymi i stalowymi), 

• kołnierzowych z kołnierzami luźnymi i tuleją klejoną PVC (elementy PVC z 
elementami z żeliwa), 

• kielichowych nasuwkowych (elementy z PVC z elementami z PE),  

• sprzęgłowo-kołnierzowych (elementy z PVC z elementami z żeliwa), 

• kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE), 

• dwuzłączek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami z PE i ze stali). 
 
6. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 

dla podłączenia z kanałem na trójnik), 
− minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm kanalizacja sanitarna 

i 200 mm kanlizacja deszczowa, 
− włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyj-

nej, lub włączenia bocznego na trójnik, 
− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰ (10 ‰ kanal. deszczowa), 
− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

− włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być 
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie. 

 
7. Studnie kanalizacyjne,  studzienki na odgałęzieniach 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w 
PN-B/10729:1999. 
 
Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 
producentów. 
 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie 
kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
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− Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w 
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony 
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w 
„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 
Warszawa. 
 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 
 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0 m z 
kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać 
na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051. 
 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem  terenu. 
 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. 
 
 
Zasypać ręcznie wykop aż do wysokości 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywaniu 
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należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół studzienki było równomiernie rozłożone i 
dobrze zagęszczone. Pozostały zasyp wykopu należy wykonać łącznie z zasypywaniem rowków 
drenarskich. Niezależnie od typu instalowanej studzienki należy zwracać uwagę, aby grunt 
zasypu nie zawierał zmrożonych brył, kamieni ani gruzu o ostrych krawędziach. 
 
8. Studzienki ściekowe uliczne  
 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

• głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 
(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 

• głębokość osadnika  min. 0,60 m, 
• średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od 
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na 
jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 
nawierzchni szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 
m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w 
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych. 
 
 
9. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.  
Rury stalowe ze stali zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną 
izolację bitumiczną ZO2.  
 
10. Wlot do odbiornika 
 
Wylot kolektora deszczowego DN250 do istniejącego przyległego stawu za pomocą 
prefabrykowanego wylotu betonowego typ KPED 02.16 
 
Skarpy stawu przyległe do wylotu umocnić  płytami ażurowymi typ B-125 100x750 grub. 125 
mm a otwory wypełnić humusem. 
 
Poziom górny skarpy umocnić płytą ażurową typ B-125 1000x750  grub. 125 mm a o twory 
wypełnić humusem. 
 
Dno stawu przy wylocie wyłożyć płytami ażurowymi betonowymi 600x400 grub. 100 mm na 
długości 3,0 m i szerości 3,20 m i wypełnić pospółką 16-31,5 mm. 
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11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
 
Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia 
zagęszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo 
sprawdzony, powinny być usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do 
wykopu.  
Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie 
dobierany jak materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy 
zwracać uwagę czy w gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu mogą 
uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 
W trakcie wykonywania zasypki poleca się umieścić nad przewodem taśmę lub siatkę 
sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym oraz nad przewodami gazowymi 
siatkę ostrzegawczą koloru żółtego, szerokości 40 cm, zgodnie z wymaganiami odnośnie 
przewodów gazowych. Wymaganie odnośnie siatki ostrzegawczej dotyczy głównie obszarów 
zabudowanych. Jednakże dla późniejszej łatwiejszej identyfikacji przewodów również w terenie 
niezabudowanym poleca się zastosowanie takiego rozwiązania. Dalszą zasypkę wykopu należy 
prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20 cm. 
Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń zawartych w 
projekcie technicznym. średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie powinna 
przekraczać 300 mm. Nie powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o 
ostrych krawędziach i większych rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i zbrylony. 
Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem 
rury wynosi 15 cm, materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów skalnych 
większych niż 6 cm. 
Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać 
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 
Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być 
nie mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod 
drogami, 90% dla głębokich wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub 
zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.  
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. 
 
12. Odbudowa nawierzchni 
Tereny nieutwardzone uporządkować i poddać rekultywacji. 
 
Nawierzchnie utwardzone w pasie ulic odtworzyć zagęszczając zasypkę do wartości 
normatywnych. 
Cały teren po robotach ziemnych doprowadzić do stanu istniejącego przed robotami 
budowlanymi. 

 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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1. Ogólne zasady kontroli jakości 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 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie 
 
2. Kontrola, pomiary i badania 
 
2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kanałów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
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− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 

hydrantów, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych z PVC,  

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 1610 ,która zastąpiła normę PN-92/B-10735 [B17].  

Badanie szczelności przewodów (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno być prowadzone z 
użyciem powietrza (metoda L) lub z użyciem wody (metoda W). Mogą być przeprowadzone 
oddzielne próby szczelności rur i kształtek oraz studzienek, np. badania szczelności rur i 
kształtek powietrzem, natomiast studzienek wodą. Wstępną próbę można przeprowadzić przed 
wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na możliwość przemieszczenia się przewodów po 
wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu szalunku, jako ostateczne potwierdzenie szczelności 
całego przewodu powinno być wykonanie próby szczelności po wykonaniu zasypki wykopu, 
usunięciu oszalowania.  
 
2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− 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, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
VII. OBMIAR ROBÓT 
 
1. Zasady obmiaru – obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 
kosztorysowych elementów rozliczeniowych. Płatności będą dokonywane na podstawie 
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rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postępu robót. Ewentualne błędy 
występujące w przedmiarach nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości robót. 
Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
− rozbiórka starych przewodów w m 
− rozbiórka nawierzchni w m
2. Zasady określania ilości robót – wszystkie pomiary długości będą wykonane w poziomie i 
w pionie . 

2 

3. Urządzenia pomiarowe – wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru 
robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru – obmiar powinien być wykonany w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny i w obecności Inspektora Nadzoru.  
5. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej ( deszczowej). 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przyłącza wodociągowego. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
VI. 2.3. dały wyniki pozytywne. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
 
W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbiór, że jakość wykonania całej instalacji lub 
jej elementu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje 
czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. 
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny 
koszt. 
Odbiór końcowy dokumentowany jest protokołem odbioru końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 
w trakcie wykonywania robót, 

o Dziennik budowy, 
o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 
o protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
o protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

o zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, 

o protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 
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o aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 

o protokoły badań szczelności instalacji. 
 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
− wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
3. Odbiór końcowy 
 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725) zgodnie z PN-EN 805., 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Roboty sanitarne zostały uwzględnione w tabeli elementów, która jako załącznik do umowy z 
wykonawcą będzie podstawą płatności. Uwzględnia się też procentową zapłatę za wykonanie 
poszczególnych elementów tabeli. 
 
Tabela elementów 
 
Roboty sanitarne: 
Kanalizacja deszczowa  
 
X. DOKUMENTY 
 
1. Polskie normy PN-EN 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWD. 78, OBRĘB 
EWD. MIASTO IZBICA KUJAWSKA – SST PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
 

 
Str.21                                   

 
 

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 
konstrukcjami budynków przeznaczone do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalacji 
pod ziemia i nad ziemią 
PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --  
PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 
 
2. Przepisy Prawa Budowlanego 
3. Ustawa o Zamówieniach Publicznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”. COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001. 
5. Inne dokumenty 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych – 2003 r  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa 
Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
Warszawa 1994 r. 
Instrukcje montażu oraz producentów materiałów i urządzeń. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 
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