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Zakład Usług Instalacyjnych  MINSTAL Brzeg  Marta Sudak
                                                                                                   adres: 49-300 Brzeg ul. Pozna ńska 22

                                                                           email: msudak@op.pl
                                                                                  tel.: 77 416 40 78,  +48 606 45 54 73

                                                                                                                                                                                            
                                     NIP:747-152-23-39    REGON:532379690

Zadanie : ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
dla miejscowości Skorogoszcz i Chróścina”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH,

KAMIONKI, BETONU W SYSTEMIE 
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

S.01.00.00
Kody CPV:

 45231300-8
45232130-2
45232400-6
45232410-9
45232423-3
45232424-0
45232440-8
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego
”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Skorogoszcz i Chróścina”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków
bytowych, komunalnych i wód opadowych.

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci kanalizacyjnych
na terenach górniczych, objętych odrębnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST

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

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy,
umocnienia  ścian  wykopów,  odwodnienie  wykopów  na  czas  montażu  rurociągów w  przypadku
wystąpienia  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  (względnie  opadowych),  wykonanie  podłoża,
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

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

1.5. Określenia podstawowe, definicje

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

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

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

Sieć  kanalizacyjna  ogólnospławna  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych.

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

Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

Studzienka  monolityczna  –  studzienka,  której  co  najmniej  komora  robocza  jest  wykonana  w
konstrukcji monolitycznej.

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

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

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

Komora  robocza  –  część  studzienki  przeznaczona  do  wykonywania  czynności
eksploatacyjnych.

Komin  włazowy  –  szyb  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony  do
wchodzenia i wychodzenia obsługi.

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

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

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

1.7. Dokumentacja robót monta żowych sieci kanalizacyjnych

Roboty  budowy  sieci  kanalizacyjnych  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której
wykaz  oraz  podstawy  prawne  ich  sporządzenia  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także:

a) projekt budowlano-wykonawczy tom nr1 : "Sie ć kanalizacji sanitarnej wraz przył ączami
w miejscowo ściach Skorogoszcz i Chró ścina gmina Lewin Brzeski"

b)zeszyt uzupełniaj ący cz. wykonawczej  tom nr1A : "Sie ć kanalizacji sanitarnej wraz
przył ączami w miejscowo ściach Skorogoszcz i Chró ścina gmina Lewin Brzeski"
c)projekt budowlano-wykonawczy tom nr3 : "Sie ć kanalizacji deszczowej odwadniaj ącej
chodnik pieszy  i pas drogowy drogi wojewódzkiej 45 9 w Chró ścinie gmina Lewin
Brzeski"
oraz wszystkie dokumenty, uzgodnienia, decyzje wymienione w w.w. opracowaniach
projektowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podan o w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie   użyte   do   budowy   materiały  powinny   być   dopuszczone   do   stosowania w
budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm.
Materiały  stosowane  do  wykonania  robót  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,
opisem  technicznym  i  rysunkami.  Zastosowanie  materiałów  zamiennych  do  podstawowych
wymienionych w projekcie jedynie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz przedstawieniu
obliczeń statycznych. Zaleca się zachowanie jednorodności systemu. 

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z niezmi ękczonego polichlorku winylu  PVC -U  kanalizacyjnych litych,
gładkich klasy min. T (SN=8 kN/m2) z uszczelkami wargowymi z elastomeru .
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Średnice  rur  systemu   od  Dn160  -  do  Dn250.  Elementy  systemu  kanalizacji  z  PVC-U  litego
spełniać  powinien  zapisy  norm:  PN-EN  1401-1:2009,  PN-EN  476:2011,  PN-EN
6811:2002/A3:2006,  PN-EN  681-2:2003/A2:2006.  System  rur  gwarantujący   szczelność   ,  z
dopuszczeniami  do  stosowania  w  pasie  drogowym  ,  rury  gładkie,  odporne  na  działanie
agresywnego  środowiska.Rury  i  kształtki  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do
odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm

2.2.2.Rury  PE HD 100 RC PN10 SDR17, PE HD 100 RC P N16 SDR11 .
Średnice  rur  systemu   od  Dn80  -  do  Dn200.  Elementy  systemu  z  gęstego  polietylenu  ze
wzmożoną odpornością na propagację pęknięć  - rury dwuwarstwowe typu 3, spełniać powinny
normatyw  PN-EN  12201-2:2011,  PN-EN  12201-3:2011.Jest  to  system  rur  gwarantujący  
szczelność   ,  z  dopuszczeniami  do  stosowania  w  pasie  drogowym  ,  rury  gładkie,  odporne  na
działanie  agresywnego  środowiska,  dopuszczone  do  układania  w  wykopie  bez  podsypki
piaskowej oraz do zastosowań w robotach bezwykopowych (przewiert).

2.2.3.Rury  i  kształtki  z  polipropylenu  (PP)  do  odwadniania  i  kanalizacji  muszą  spełniać
warunki określone w PN-EN 1852-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 90,110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2.Rury i kształtki z polipropylenu (PP) typB  (korugowanych) pełne.
Rury  z  lekką  konstrukcję  strukturalną  z  gładką  wewnętrzną  ścianką  oraz  profilowaną  -

korugowaną  ścianką  zewnętrzną,  która  zgodnie  z  normą PN-EN 13476-3+A1:2009  jest  to  tzw.

typ B, materiał PP SN>= 8 kN/m2, łączone na kielich z uszczelką. 

Zgodnie  z  PN-EN 13476-3+A1:2009;  rury  i  kształtki  do  tych  rur  powinny  spełniać  następujące

wymagania: 

-  badanie  wpływu  ogrzewania  w  temp.  150°C  w  czasie  30-60  min.  na  zmianć  wyglŕdu  rur  i

ksztaůtek – nie powinny wystćpowaă pćcherze i rozwarstwienia 

-ustalenie sztywności obwodowej przy odkształceniu rur o 3% średnicy wewnętrznej

-  sprawdzenie  wymiarów  i  wyglądu  zgodnie  z  dokumentacją  producenta  -  sprawdzenie

elastyczności  obwodowej.  W  normalnej  temperaturze  rura  odkształcona  o  30%  średnicy

zewnętrznej  nie  powinna  ulec  popćkaniu  oraz  nie  powinny  pojawiż  sić  rysy  lub  rozwarstwienia

ścianek  -  sprawdzenie  szczelności  połączeń  kielichowych  z  elastomerowym  pierścieniem

uszczelniającym  –  badanie  przeprowadza  się  w  normalnej  temperaturze  wody  przy  niskim

cienieniu (0,05 bar), podwyższonym (0,5 bar) oraz podcienieniu (próżni) powietrza (-0,3 bar) dla

połączeń kielichowych bez odchylenia kątowego i z odchyleniem kątowym do 2°.

2.2.4. Rury kamionkowe (przeciskowe).

.• V4A 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 300 kN
zgodnie  z  ATV-161  z  marca  2014r.,  łączona  na  mufę  V4A  Typ  1-  ze  stali  molibdenowej  z
uszczelką kauczukową-elastomerową.
• V4A 250mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 600 kN

zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z
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uszczelką kauczukową-elastomerową.

• V4A 500mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 23500

kN zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę V4A Typ 2.0- ze stali molibdenowej z

uszczelką kauczukową-elastomerową.

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN EN 295 oraz

posiadające następujące wartości pozanormowe, dopuszczające do stosowania w ciągach

komunikacyjnych:

• Wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV –DVWK-A 142, Pkt 3.1.

• Wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. częstotliwość

12 Hz), ilość cykli (2x10^6),

potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej,

wydanązgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania na

przykład IBDiM. Nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013-06E

potwierdzona protokołami z badań. 

2.2.5. Rury polimerobetonowe PRC  (przeciskowych).  

Alternatywnie  przejścia  pod  jezdnia  istniejących  dróg  wykonywać  z  rur  polimerobetonowych
przeciskowych  o przekroju kołowym, z łącznikami z polipropylenu (PP) oraz ze stali szlachetnej
V4A (typ 1.4571 X6CrNiMoTi 17122) ze zintegrowaną i odpowiednio ukształtowaną uszczelką z
gumy  elastomerowej  EPDM spełniającą  wymagania  PN-EN  681-1  i  DIN  4060,  o  twardości  60
Shore’a.  Wskazane  jest  aby  rury  posiadały  aprobatę  techniczną  CNTK.  Ze  względu  na
szczelność  systemu  rury,  króćce,  przejścia  szczelne,  studnie  i  komory  systemowe  powinny
pochodzić od jednego producenta. 
Niedopuszczalne  jest  docinanie  rur  na  budowie-  do  korekty  długości  należy  stosować  rury

nietypowej długości  zamawiane pod potrzeby (dopuszczalne wyłącznie w przypadku uzyskania

zgody producenta i po zagwarantowaniu szczelności całego systemu).

Parametry i właściwości rur polimerobetonowych:

Maksymalna temperatura odprowadzanych ścieków + 45˚ C

Szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu 2,4 bara

Żywica poliestrowa nienasycona stosowana do produkcji typ ≥ 1140 wg DIN 16946-2

Odporność na ścieranie po 100 000 cykli wg DIN 54815-2 ubytek ścianki ≤ 0,5 mm

Odporność na korozję pH 1-12

 

Parametry rur do mikrotunelingu:

Średnica
wewnętrzn

a [mm]

Długość
budowlana

[mm]

Dopuszcz
alna siła

przecisko
wa Fmax

[kN]

 150 1000 200

200 1000 245
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250 2000/1000 547,5

300 2000/1000 617

400 2000/1000 1643

500 2000 2200

600 2000 2600
800 2000 3310

1000 2000 4340

2.2.6.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki  kanalizacyjne  muszą  spełniać  warunki  określone  w  PN-EN  10729:1999.  Studzienki
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:

– beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi,

– kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki,

– cegłę kanalizacyjną PN-B 12037:1998,

– tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
- dopuszcza się włazy kanałowe żeliwne klasy D-400- w jezdniach, C-250 ciagach komunikacji
pieszo-jezdnej(ruch kołowy lekki) w  i parkingach oraz A15 w terenach zielonych wg PN-EN 124,
zastosowanie włazu klasy wyzszej jest dopuszczalne.
Ze  względu  na  mozliwość  wystapienia  ścieków  agresywnych  należy  zastosować  odpowiednie
materiały chemoodporne lub izolacje.

2.2.6.1.Studzienki kanalizacyjne betonowe monolityc zne DN1000, Dn1200.

Betonowe studzienki prefabrykowane łączone na uszczelkę, które winny odpowiadać normie

PN-EN 1917:2004 i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową.

Należy również do produkcji studni betonowych prefabrykowanych zastosować cement

siarczano- odporny typu HSR/SR, który zabezpieczy prefabrykat przed szkodliwym działaniem

środowiska agresywnego.  Dopuszcza się również jako alternatywne rozwiązanie zabezpieczenia

betonu w kinecie zastosowanie wkładek tworzywowych (np. typu PRECO) wykonanych z

poliuretanu.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

− dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną-jednorodną , prefabrykowaną, 

z  fabrycznie  osadzonymi  w trakcie  produkcji  przejściami  szczelnymi  lub  uszczelkami,

gwarantującymi  szczelność  połączeń  z rurami  oraz  monolityczną  kinetą  betonową  –

wszystkie  elementy  (dennica,  krąg  i  kineta)  należy  wykonać  w  jednym  cyklu

produkcyjnym,

− wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury,

− kręgi  nadbudowy  -  betonowe  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-EN  1917,

minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm,

− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka redukcyjna

o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN,

− włazy kanalizacyjne typu cićýkiego D-400, okrŕgůe, ýeliwne ¨ 600mm,
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− stopnie  złazowe  stalowe  w  otulinie  tworzywowej  odpowiadające  wymaganiom  normy

PN-EN 13101:2005

Parametry i właściwości elementów studzienek:

− szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa

− beton o minimalnej klasie wytrzymałości: C40/50

− nasiąkliwość betonu: ≤5 %

− nasiąkliwość betonu wg PN- 88/B- 06250 (próbka 15x15x15) ≤4 %

− klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0,  XC4  XD3  ,XF1,

XA3

2.2.6.2.Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN1000,  DN600. 

Materiał  PP,   podstawowe  elementy  składowe  studni:  -kineta,  podstawa  studzienki  włazowej

pozwalająca na bezpośrednie podłączenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej

zawierająca integralnie  uformowane w niej  kanały  wraz z  ewentualnymi  rozgałęzieniami  -trzon,

komora  budowana  z  modułowych  pierścieni  PP  o  średnicy  wewnętrznej  1000(600),

wyposażonych  w  stopnie  włazowe  -stożek  redukcyjny  PP  1000/600(dla  studni  Dn1000),

pozwalający na korektę wysokości studzienki, a w przypadku Dn600 teleskop.  

Studzienki zgodne z PN-EN 13598-2:2009 PN-EN 476:2011

 - posiadają  dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym 

Włazy i wpusty spełniają wymagania normy PN-EN 124:2000 

-stopnie studzienek spełniają wymagania PN-EN 13101:2005 

-Uszczelki spełniają wymagania normy PN-EN 681-1:2002 

Odporność  chemiczna  uszczelek  elastomerowych  na  związki  chemiczne  zgodna  z  wytycznymi

ISO/TR 7620

Włazy  studni  typu  lekkiego  żeliwne   klasy  A15  ,  zwieńczenie:  teleskop  bez  pierścienia

odciążającego – studnie przeznaczone dla trenów zielonych , nienajazdowych.

Minimalna  średnica  wewnętrzna  studzienki  włazowej  powinna  wynosić  1,20  m  wyjątkowo
dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m.

Wpusty drogowe.
Wpusty  drogowe  z  rusztem   żeliwnym  typu  ciężkiego  klasy  D400   420x620  z  zawiasem   ze

studzienkami betonowymi Dn500 i h=1500mm , hos=900mm , zwieńczone monoblokiem kręgu i

pierścienia  odciążającego  z  podłączeniem   Dn200PVC  lub   z  podłączeniem  przez  adapter

PVC/polimerobeton z rurą przewiertową polimerobeton(dla przewiertów).

2.2.7.Pozostałe materiały.

-  Ścianki  czołowe  przepustów  prefabrykowane  betonowe  dla  rur  Dn400,500  z  ściankami

bocznymi, korytka betonowe do odwodnień.

-Materiały  pomocnicze  w  tym  materiały  zasypki  odpowiadające  wymaganiom  normy

PN-S-02205:1998   (jako  materiał  zasypki  należy  stosować  żwiry,  pospółki  i  piaski  co  najmniej
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średnioziarniste  o wskaźniku  różnoziarnistości  nie  mniejszym  od  5)  oraz  materiały  dotyczące

odtworzenia  powierzchni  i  zabruku  wokół  wpustów  (kostka  granitowa10/8,  beton  budowlany  ,

cement etc.) 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać dopuszcenia do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

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

Sprzęt  używany do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w takich  dokumentach  sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

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

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

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inwestora  o swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  nie  może  być
później zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

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

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu rur.

4.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

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

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

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

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

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

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

4.2.2.Rury z kamionki i PRC
Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami.
Rury na  paletach muszą  być  transportowane na samochodach o  odpowiedniej  długości  tak  by
nie zwisały poza samochód. 
Wyładunek  palet  z  rurami  kamionkowymi  wymaga  użycia  dźwigu  lub  koparki.  Przewóz
pojedyńczej  rury wymaga użycia koparki  na  pasach nośnych  lub  w przypadku małych średnic
ręcznie. Nie wolno stosować  zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do końców rur nie wolno
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doczepiać  jakichkolwiek  haków.  Nie  wolno  rur  zrzucać  lub  wlec.  Przy  transportowaniu
pojedynczych rur  do  wykopu przy pomocy pasów  nośnych należy zwrócić  uwagę  na  żółte  lub
białe  punkty  na  zewnętrznej  powierzchni  rury  określające  jej  środek  ciężkości  i  powinne  być
układane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce koparki.
4.3. Wymagania dotycz ące przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1.Wymagania dotycz ące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sz tucznych

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.

4.3.2.Wymagania dotycz ące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowa nych

Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane  należy  przewozić  w  pozycji  ich  wbudowania.
Podczas  transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością  przesunięcia  się.  Przy
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one
układane na elastycznych podkładach.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1.Składowanie rur i kształtek w wi ązkach lub luzem.

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

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

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

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

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

4.4.2.Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Studzienki  z  tworzyw  sztucznych  należy  składować  w  takich  miejscach,  aby  żaden  z ich
elementów  nie  był  narażony  na  uszkodzenie.  Mogą  one  być  przechowywane  na  wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy
chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 

4.4.3.Składowanie  studzienek  prefabrykowanych,  pref abrykowanych   elementów
betonowych.

Teren  placu  składowego  powinien  być  wyrównany,  o  powierzchni  utwardzonej  i  odwodnionej,
wyposażony  w  odpowiednie  urządzenia  dźwigowo-transportowe.  Pomiędzy  poszczególnymi
rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.
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Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się  kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być
składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od
podłoża minimum 15 cm. 
W  zależności  od  ukształtowania  powierzchni  wsporczej  prefabrykatów  powinny  one  być
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża
prefabrykatu. 
Prefabrykaty  drobnowymiarowe  mogą  być  składowane  w stosach  do  wysokości  1,80  m.  Stosy
powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.
4.4.4.Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe powinny być  składowane z dala od substancji  działających korodująco.  Włazy
powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i
odwodniona
4.4.5.Kruszywo.
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
4.4.6.Cement.
Cement należy składować na paletach. Na jednej paleciemożna składować do 40 worków (1T).
Miejsce składowania cementu powinno być zabespieczone przed wilgocią i opadami. Cementu
nie należy zimować na placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

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

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

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

– obniżyć  poziom  wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.3. Monta ż ruroci ągów

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:

– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

– montaż odcinków rurociągu w wykopie.

Rury w wykopie powinny być  ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu.

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP

Przed  montażem  rur  i  kształtek  z  PVC-U  i  PP  należy  dokonać  ich  oględzin.  Powierzchnie
wewnętrzne  i  zewnętrzne  rur  oraz  kształtek  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione
nierówności,  porów  i  jakichkolwiek  innych  uszkodzeń  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie
wymagań  określonych  w  normach  PN-EN  1401-1:1999,  PN-EN  1401-3:2002(U)  oraz  PN-EN
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1.Połączenia kielichowe na wcisk

Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury  w kielich,
z osadzoną  uszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej  głębokości.  Dopuszczalne
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

36

na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

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

Elementy  prefabrykowane  studzienek,  a  także  studzienki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być
montowane zgodnie z instrukcjami producentów.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

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

6.2. Kontrol ę  wykonania  sieci  kanalizacyjnych  nale ży  przeprowadzi ć  zgodnie
z zaleceniami  okre ślonymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykon ania  i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i ba dania przy odbiorze”.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

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

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z doku-mentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8
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8.2. Badanie  przy  odbiorze  sieci  kanalizacyjnych  nal eży  przeprowadzi ć  zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kana lizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje bada ń

Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  odbioru
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego
dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbiór techniczny cz ęściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

– zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją.  Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm, 

– zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W przypadku
naruszenia  podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z
projektantem lub nadzorem,

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

– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  być
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni,

– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

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

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz
certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,
dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i studzienek
kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  –
częściowego  (załącznik  1),  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o możliwości  zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

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

8.5. Odbiór techniczny ko ńcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

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

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

– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

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

– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1),

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

– inwentaryzacją geodezyjną,

– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2),

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

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

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

Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu
kanalizacyjnego.

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

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

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

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

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

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

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

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

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmuj ące wykonanie robót monta żowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl ędniaj ą:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu,

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

– wykonanie robót ziemnych,

– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń,

– wykonanie prób szczelności,

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu),
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– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  in-stytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,

– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

– opłaty za zajęcia terenu,

– przygotowanie terenu,

– konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  ozna-kowań  i
drenażu,

– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,

– utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Wykonawca..

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe
z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji.  Część  1:
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

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

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

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i
systemu

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



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

40

– jw. –

8. PN-ENV 1852-2:2003

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

8. PN-EN 588-1:2000

Rury  włókno-cementowe  do  kanalizacji.  Część  1:  Rury,  złą-cza  i kształtki  do  systemów
grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004

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

10.PN-EN 124:2000

Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

11. EN 13101:2005

Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych

12. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037:1998

Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

15. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy  rur
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy  rur
wodociągowych  i  odwadniających.  Część  2:  Elastomery
termoplastyczne.

10.2 Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  –  Prawo budowlane (jednolity  tekst  Dz.  U.  2006 Nr 156,  poz.
1118).

– Ustawa z dnia  29  stycznia  2004 r.  –  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr 19,  poz. 177)
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

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

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

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).

– Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr 62,  poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

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

– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu  ścieków  (Dz.  U.  Nr  72,  poz.  747)  (jednolity  tekst  Dz. U.  2006  Nr  123,
poz. 858).
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10.3. Rozporz ądzenia

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w
sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  systemów
oceny zgodności,  wymagań,  jakie  powinny spełniać  notyfikowane jednostki  uczestniczące w
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE (Dz. U.
2004 Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004  r.  –  w sprawie
europejskich  aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych
do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września  1997 r.  –  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst
Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

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

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

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Załącznik 1

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewód  ogólnospławny*,  sanitarny*,  deszczowy*;  system:  grawitacyjny*,  ciśnieniowy*,
podciśnieniowy*, .
zrealizowany w .................................... w ul. ................................ na odcinku .......................

            nazwa miejscowości

.......................................................................................................................................
o średnicy DN/ID*, DN/OD*.......................................... długości L = ..........................
wykonany z materiału ..................................................................................................
ze studzienkami kanalizacyjnymi.................................................................................
zaprojektowany przez .................................................................................................
uzgodniony przez .......................................................................................................

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Nr uzgodnienia ............................., okres budowy od dnia  do dnia ..........................

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. Użytkownik

5. Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) ...............................................
    ...............................................

4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:

a) protokół z badania szczelności
przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje
zgodności z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi
dotyczące rur, kształtek i
studzienek kanalizacyjnych;

c)   inwentaryzację geodezyjną –
szkicową;
d) .................................................

.................................................

.................................................

5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny b ędący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano  zgodnie*  niezgodnie*  z  przedstawio ną  dokumentacj ą  oraz  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru
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5.2. może zostać* nie mo że zostać* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone*
i podpisane pozostałe ustalenia komisji.

6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

1. 2. 3. 4. 5.
..................... ..................... ..................... ..................... .....................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewód  ogólnospławny*,  sanitarny*,  deszczowy*;  system:  grawitacyjny*,  ciśnieniowy*,
podciśnieniowy*, 
zrealizowany w .......................................... w ul. ................................. na odcinku .......................

              nazwa miejscowości

.......................................................................................................................................................
o średnicy DN/ID*, DN/OD* ......................  długości L = .........................
wykonany z materiału ...................................................................................................................
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposażonymi w zespoły pompowe*, zawory opróżniające* 
zaprojektowany przez ................................................................................................................
uzgodniony przez ........................................................................................................................

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Nr uzgodnienia ............................., okres budowy od dnia  do dnia ................................

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. Użytkownik

5. Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę; c) ...............................................

b) dziennik budowy;     ...............................................

4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych –
częściowych przewodu
kanalizacyjnego;

b) projekt z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy;

c) protokół odbioru szczelności
systemu kanalizacji
podciśnieniowej*; 

d) protokół odbioru uruchomienia
systemu kanalizacji ciśnieniowej*,
podciśnieniowej*, przepompowni
ścieków*;

e) wyniki badań stopnia
zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu;

f) inwentaryzacja geodezyjna;
g) ................................................

................................................

................................................

................................................
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5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny b ędący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano  zgodnie*  niezgodnie*  z  przedstawio ną  dokumentacj ą  oraz  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru
5.2. może zostać* nie mo że zostać* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone*
i podpisane  pozostałe  ustalenia  komisji  w  tym  dotyczące  stwierdzonych  wad  i terminu  ich
usunięcia.

6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

1. 2. 3. 4. 5.
..................... ..................... ..................... ..................... .....................

* niepotrzebne skreślić


