
 

 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągu tłocznego dla zadania: „Sieć 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy własności Gminy Słupno w Cekanowie, 

gmina Słupno – II etap; część II (dz. nr 265/4, 266/5, 265/3, 325/1, 314, 337, 354/3, 338/5, 

338/10, 353, 339, 336, 335/1, 334, 333/3, 333/2, 333/1, 332, 331, 330, 329, 328/1, 327/3, 

422/7, 343/1) ”, a w szczególności: 

 - Sieci kanalizacji sanitarnej 

 - Przyłączy kanalizacji sanitarnej 

 - Przepompowni ścieków 

 - Rurociągu tłocznego 

 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 01 – Wymagania ogólne.  

 

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9 
 

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu 

  45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

  45231110-9 Kładzenie rurociągów 

  45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów     

i rurociągów do odprowadzania ścieków 



 

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 

MATERIAŁÓW 

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 

gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 

powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 

się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 

uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniŜyły właściwości fizycznych i 

wytrzymałościowych materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wŜerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, instrukcji montaŜu, rysunków montaŜowych itp.  

Na Ŝądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z załoŜeniami PZJ. 

2.2 Zastosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są: 

� piasek  

� rury klasy S PVC typ U SN8 kanalizacji grawitacyjnej kielichowe z uszczelką o śr. zewn.       

160 mm i 200 mm 

� kształtki PVC typ U kanalizacji grawitacyjnej kielichowe z uszczelką o śr. zewn. 160 mm   

i 200 mm 

� przejścia szczelne 

� zaślepki do rur PVC - U 

� Studnie rewizyjne i rozpręŜne z kręgów Ŝelbetowych Ø 1200 mm z włazem Ŝeliwnym 

typu cięŜkiego 

� Studzienki inspekcyjne z kręgów Ŝelbetowych Ø 1000 mm z włazem Ŝeliwnym typu 

cięŜkiego 

� Przepompownie ścieków Ø 1200 z betonu B45 wraz z osprzętem 



 

 

 

� rury kanalizacji tłocznej z polietylenu PE 100 szereg SDR 17,6 o średnicy 90x5,4 mm 

� łączniki do rur PE Ø 90 

� uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 

� rury ochronne typu AROT 

� rury ochronne stalowe: Ø323,9x8,8 i 273,0x8,0 

� beton zwykły B15 

2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie rur z tworzyw sztucznych  

� Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 

czym naleŜy je odpowiednio chronić. NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami, 

pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane lub przewoŜone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku.  

� Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur 

o większych średnicach. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłoŜu na 

podkładach drewnianych, pokrywających  co najmniej 50 % powierzchni składowania. 

Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. Rury o róŜnych średnicach składować 

oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, to rury o większych średnicach i grubszych 

ściankach powinny znajdować się na spodzie.  

� Końcówki rur naleŜy zabezpieczyć krąŜkami ochronnymi.  

� W miarę moŜności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

� Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych 

rur, wiązek lub kręgów po podłoŜu.  

� Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1metr. 

� Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych 

środków ostroŜności.  

� Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i 

nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

 

 



 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

� komplet elektronarzędzi 

� komplet narzędzi ślusarskich 

� komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

� specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi.  

� Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

� Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie     i 

zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.  

� Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 

� Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności 

uniemoŜliwiających uszkodzenie rur.  

� Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  

� Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 



 

 

 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA SIECI 

KANALIZACYJNEJ I PRZYŁ ĄCZY 

5.1 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty 

pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 

warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 

� wykonanie wykopu i podłoŜa, 

� zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

� stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy montaŜu, 

� kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,  

� wykonanie niezbędnych zejść  do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niŜ ok. 20 m). 

Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 

5.2 Zasady wykonywania robót instalacyjno-monta Ŝowych 

5.2.1 Podsypka i zasypka 

Pod przewodem tłocznym oraz przewodami kanalizacyjnymi naleŜy wykonać podsypkę 

piaskową gr. 10 cm. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60 mm, 

wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Jeśli wykop zostanie przegłębiony, jego dno 

naleŜy wzmocnić przez wykonanie ławy Ŝwirowej o wysokości 20 cm.  

Przy zasypywaniu wykopów naleŜy przestrzegać wymogów związanych z układaniem 

kanałów z rur PVC i PEHD. Do wysokości 30 cm powyŜej rury, zasypkę naleŜy wykonać 

ręcznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury.  

Całość wykopów zasypać piaskiem warstwami po około 20 cm. Warstwy te naleŜy 

zagęszczać  mechanicznie dopiero powyŜej 30 cm powyŜej wierzchu rury. 

Nad rurociągami (na zasypce technologicznej z piasku) ułoŜyć polietylenową taśmę 

ostrzegawczo – identyfikacyjną, z przekładką ze stali nierdzewnej. 

Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

I - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur 

i armatury 

II - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań – wykonanie 

warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu 

III - zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Zasypkę i zagęszczenie w strefie ochronnej rur naleŜy wykonać warstwami z jednoczesnym 

usuwaniem deskowania ścian wykopu. 



 

 

 

Dalszą zasypkę moŜna wykonać gruntem miejscowym suchym.  

Piasek i Ŝwir uŜyty do zasypki nie moŜe zawierać domieszek gliny. 

5.2.2 Roboty montaŜowe 

Wykopy otwarte dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych naleŜy : 

-po wykonaniu wykopów ustawić bariery zabezpieczające wzdłuŜ wykopów oraz znaki 

drogowe 

-zabezpieczyć przejścia dla pieszych, poprzez ułoŜenie mostków nad wykopami  

-zabezpieczyć oświetlenie w ciągu nocy 

-zabezpieczyć dojazd ekipom specjalnym. 

Wykopy zaprojektowano jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, obustronnie 

szalowanych. 

Szerokość wykopów o ścianach pionowych mierzona w świetle nieumocnionych ścian 

wykopu, wynosi  dla rur do Ø 200  mm  i rurociągu tłocznego - 1,5 m, dla samej sieci 

kanalizacji sanitarnej do Ø 200  mm  - 1,0 m, a dla samego rurociągu tłocznego -0,9 m. 

Wykopy wykonać mechanicznie , tylko w miejscach kolizji ręcznie. Przewody i sieci 

kolidujące z wykopem zabezpieczyć przed zniszczeniem, uwzględniając warunki jednostek 

eksploatujących sieci.  

Przekroczenia ulic naleŜy wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przecisku 

pozwalającą zamontować zaprojektowaną rurę osłonową. 

5.2.2.1 Rurociąg tłoczny 

Przewody z tworzyw sztucznych  - rurociąg tłoczny, montować przy temperaturze otoczenia 

od 0 ºC do 30 ºC, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 

temperaturach, naleŜy wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ ±5 ºC.  

MontaŜ przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze 

sobą wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych.  

Zgrzewać moŜna ze sobą tylko rury naleŜące do tej samej grupy wskaźnika szybkości 

płynięcia i o tej samej średnicy i grubości ścianki.  

� Rury naleŜy ustawiać współosiowo  

� Końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuŜ przed zgrzewaniem  

� Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-

220 ºC  

� Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być moŜliwie 

krótki ze względu na duŜą wraŜliwość na utlenianie 

� Siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru  



 

 

 

� Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 

poziomie  

Inne parametry zgrzewania takie jak:  

� siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,  

� czas rozgrzewania,  

� czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.  

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego naleŜy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i 

oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 

odchyleń podanych przez producenta.  

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu naleŜy je rozciąć 

i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie naleŜy pozostawić bez Ŝadnych obciąŜeń (próba 

szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania napręŜeń 

wewnętrznych. 

Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m. Opuszczenie i 

układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoŜa. 

Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją. PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoŜa 

wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu przez zagęszczenie po jego 

obu stronach.  

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu następnie 

wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłoŜu, przygotowuje 

odpowiednio obsypkę i ją ubija.  

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, 

do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.  

Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).  

Odchylenie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,10 m., a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie powinna 

przekraczać ±0,05 m..  

Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia 

kołnierzowe ze zgrzewaną tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą 

być uŜyte wszystkie przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego z 

nakrętki gwintu powinna być jednakowa i wynosić ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne 

jest przesuniecie osi łączonych elementów. NaleŜy stosować uszczelki z elastomeru. 



 

 

 

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy 

rury.  

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny być oznaczone ze względu na ich 

lokalizację zgodnie z normą PN-86/B-09700. 

5.2.2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 ºC do 30 ºC, 

jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy 

montaŜu w temperaturach 0 ºC do 10 ºC naleŜy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w 

ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montaŜu (palnikiem gazowym).  

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i 

zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi  

Oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń 

ZałoŜyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHR 

chroniąc ją przed zanieczyszczeniem 

Opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem 

Wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do 

uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po 

przygotowaniu podłoŜa. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 

kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. PodłoŜe profiluje się w miarę układania 

przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu 

przez zagęszczenie po jego obu stronach. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą 

powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 

symetrycznie do jej osi. 

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu następnie 

wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłoŜu, przygotowuje 

odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija.  

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, 

do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.  

Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).  

Odchylenie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,10 m, a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie powinna 

przekraczać ±0,05 m. 

Zmiany kierunku oraz połączenia naleŜy wykonywać za pośrednictwem studni 

kanalizacyjnych Ø 1200 mm prefabrykowanych, dostarczanych w gotowych elementach na 



 

 

 

budowę. Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. NaleŜy je 

budować w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą Ŝwiru lub 

tłucznia grubości 15 cm. Na warstwę Ŝwiru wylać podłoŜe z chudego betonu grubości 10 cm 

wystające o ok. 15 cm poza obwód studni.  

Do podnoszenia elementów naleŜy uŜyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 

zawieszenie i równomierne rozłoŜenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości 

„gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku.  

Kręgi betonowe łączyć za pomocą uszczelek gumowych. Komorę przepływową oprzeć na 

wylewce. Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Do jej 

montaŜu naleŜy uŜyć smaru poślizgowego. Smarem naleŜy pokryć zewnętrzną powierzchnię 

uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” 

górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W ścianach komory umieszczone 

zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe. W otworze przejściowym przez ścianę 

studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed włoŜeniem rury w otwór naleŜy koniec 

sfazować i powlec smarem poślizgowym.  

Ściany studzienek powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Zewnętrzną powierzchnię 

ścian zarapować i posmarować abizolem R+P.  

Studnie przykrywać płytami Ŝelbetowymi nastudziennymi.  

Przyłącza kanalizacji sanitarnej zakończyć na granicy własności gminy Słupno. W linii 

ogrodzenia działek, na których nie zaprojektowano przykanalika, końcówki rur zabezpieczyć 

przez zamontowanie korków do rur PVC–U. 

Przepompownie ścieków Ø 1200 montować w analogiczny sposób jak studnie kanalizacyjne. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

PRACY 

Przez cały  czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane 

zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 43, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednia odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



 

 

 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

kierownika budowy. 

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

SIECIOWYCH 

7.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7.2 Ruroci ąg tłoczny 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu naleŜy przeprowadzić 

odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.  

Długość odcinka przeznaczonego do odbioru częściowego nie powinna być mniejsza niŜ 50 

m i powinna wynosić ok. 300 m.  

Podczas odbiorów częściowych naleŜy: 

� sprawdzić zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów,  

� sprawdzić prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoŜa, zasypki, 

głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania,  

� sprawdzić prawidłowość montaŜu odcinka przewodu a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku. 

Przewód tłoczny powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby 

naleŜy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć i pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie 

niŜszej niŜ +1ºC. Ciśnienie próbne nie moŜe być niŜsze niŜ 1,0 MPa.  

Odcinek moŜna uznać za szczelny, jeŜeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 

próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.  



 

 

 

7.3 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przył ączami  

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu naleŜy przeprowadzić 

odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.  

Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  

Podczas odbiorów częściowych naleŜy sprawdzić: 

� zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów,  

� sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoŜa, zasypki, 

głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania,  

� sprawdzić prawidłowość montaŜu odcinka przewodu a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,  

� sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 

elementów.  

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby naleŜy zamknąć wszystkie 

odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej 

połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w 

miejscu studzienki niŜej połoŜonej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - 

nie powinno być ubytku wody w studzience połoŜonej wyŜej, w czasie: 

� 30 min. na odcinku o długości do 50 m., 

� 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m.  

7.4 Badania jako ści robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 



 

 

 

W m2 mierzy się: 

� powierzchnię podsypki 

� powierzchnię termoizolacji 

W m mierzy się: 

� długości poszczególnych przewodów  

W kpl. lub szt. mierzy się: 

� urządzenia i armaturę 

9 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – MontaŜowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumentacja powykonawcza  

� Dziennik Budowy  

� Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

� Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

� Protokoły odbiorów częściowych  

9.1 Odbiór ruroci ągu tłocznego i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przył ączami 

Odbiór techniczny końcowy polega na:  

� sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek,  

� sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

� sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury 

i studzienek 



 

 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

� SIWZ dla zadania: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy własności 

Gminy Słupno w Cekanowie, gmina Słupno – II etap; cześć II (dz. nr 265/4, 266/5, 25/3, 

325/1, 314, 337, 354/3, 338/5, 338/10, 353, 339, 336, 335/1, 334, 333/3, 333/2, 333/1, 

332, 331, 330, 329, 328/1, 327/3, 422/7, 343/1) ” 

� umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

�  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w 

zadania 

� normy 

� aprobaty techniczne 

� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

NajwaŜniejsze normy: 

� PN-68/B-06251 - „Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i 

badania przy odbiorze”   

� ZAT/97-01-001 – „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody”. 

� PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

� PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

� PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia” 

� PN-87/H-74051/01 - „Włazy kanałowe. Klasa A”  

� PN-64/H-74086 - „Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych”  

� BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.  

� PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością”. 

� PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej”. 

� PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 

� PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.  

� WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


