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1. CZ��� OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wymian� po trasie istniej�cej sieci 
kanalizacji deszczowej, odprowadzaj�cej wody opadowe ze stawu we Wło�ciborzu 
(dz. nr 191/18). 

 

1.2. Zakres robót obj�tych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z budow� sieci kanalizacji deszczowej.  

1.3. Okre�lenia podstawowe w ST. 

Okre�lenia podstawowe przyj�te w niniejszej specyfikacji technicznej s� zgodne 
z okre�leniami przyj�tymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny O�rodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, oraz odpowiednimi. 
System kanalizacyjny - sie� ruroci�gów i urz�dze	 lub obiektów 
pomocniczych, które słu
� do odprowadzania �cieków i/lub wód 
powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca 
utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa si� 
dzi�ki sile ci�
ko�ci, a przewody s� projektowane do pracy w normalnych 
warunkach w przypadku cz��ciowego napełnienia. 
Sie	 deszczowa - sie� przeznaczona do odprowadzania �cieków opadowych. 
Poł
czenie doczołowe - poł�czenie, które uzyskuje si� w wyniku nagrzania 
przygotowanych do ł�czenia powierzchni przez przyło
enie ich do płaskiej płyty 
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nast�pnie usuni�cie 
płyty grzejnej i doci�ni�cie ł�czonych ko	ców. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest 
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz��� 
komory roboczej i komin włazowy s� wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz��� 
komory roboczej wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i 
wychodzenia dla wykonywania czynno�ci eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przegl
dowa) - studzienka niewłazowa 
przystosowana do wykonywania czynno�ci eksploatacyjnych i kontrolnych z 
powierzchni terenu za pomoc� urz�dze	 hydraulicznych (czyszczenie kanałów) 
oraz techniki video do przegl�dów kanałów. 
Studzienka �ciekowa – urz�dzenie do odbioru �cieków opadowych 
spływaj�cych do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
Komora robocza - cz��� studzienki przeznaczona do wykonywania czynno�ci 
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eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb ł�cz�cy komor� robocz� z powierzchni� terenu, 
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu 
�cieków. 

1.4. Dokumentacja robót.  

Dokumentacj� robót monta
owych sieci kanalizacyjnych stanowi�: 
� projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pó�n. 
zmianami), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budow�, 

� projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. zmianami), 

� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówie	 publicznych), sporz�dzona zgodnie 
z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. 
zmianami), 

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta
u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego 
dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami), 

� dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania u
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881), 

� protokoły odbiorów cz��ciowych, ko	cowych i robót zanikaj�cych, 
z zał�czonymi protokołami z bada	 kontrolnych, 

� dokumentacja powykonawcza czyli wcze�niej wymienione cz��ci składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z pó�niejszymi zmianami). 

Roboty nale
y wykonywa� na podstawie dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. MATERIAŁY I UZBROJENIE. 

2.1. Wymagania ogólne dotycz
ce materiałów. 
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Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie�: 

� oznakowanie znakiem CE co oznacza, 
e dokonano oceny ich zgodno�ci 
ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich 
Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� 
techniczn� pa	stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z 
wymaganiami podstawowymi, lub: 

� deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� 
przez producenta, je
eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze	stwa 
okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, lub 

� oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza 
e s� to wyroby nie 
podlegaj�ce obowi�zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d� uznano 
za „regionalny wyrób budowlany". 

2.2. Zewn�trzna sie	 kanalizacji deszczowej. 

Do budowy zewn�trznej sieci kanalizacji deszczowej mog� by� 
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�cych 
atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze.  

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyska� akceptacj� 
Inspektora Nadzoru. 

2.3. Rury i kształtki kanalizacyjne. 

Rury i kształtki z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji musz� spełnia� warunki okre�lone w PN-EN 
1401-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek s� nast�puj�ce:160, 200, 250 i 315 mm. 

2.4. Studnie kanalizacyjne. 

Studnie kanalizacyjne musz� spełnia� warunki okre�lone w PN-EN 
10729:1999.  
Studnie kanalizacyjne powinny by� wykonane z prefabrykatu z betonu B 45, 
wodoszczelnego, z osadnikiem o gł�boko�ci min. 0,5m. 
Kr�gi studni ł�czone na zapraw� cementow� lub na uszczelki. 
Minimalna �rednica wewn�trzna studni włazowej powinna wynosi� 1,2m a 
wysoko�� komory roboczej 2,0 m. 
Wł�czenia przewodów do studni wykona� przy zastosowaniu poł�cze	 
szczelnych (adaptory). 
Płyty nastudzienne musz� wspiera� si� na pier�cieniach odci�
aj�cych. 
Włazy 
eliwne z zabezpieczeniem ryglowym – z pokrywami wypełnionymi 
betonem. Typ włazu – klasa B125. 
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3. SPRZ�T. 

Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t monta
owy (uzale
niony od potrzeb 
i przyj�tej technologii robót): 

� samochód dostawczy do 0,9t, 
� samochód skrzyniowy do 5t, 
� samochód samowyładowczy do 5t, 
� 
uraw samochodowy do 4t, 
� koparka podsi�bierna 0,4m3 
� sprz�t do zag�szczania gruntu - ubijak spalinowy 
� narz�dzia podstawowe 

Sprz� t przeznaczony do prac demonta
owych, monta
owych 
i �rodki transportu musz�  by� w pełni sprawne, dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj�cych 
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT.   

4.1. Wymagania dotycz
ce przewozu rur z PVC.  

Rury w wi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długo�ci. Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u
ycia podno�nika widłowego z 
płaskimi widełkami lub d�wigni� z belk� umo
liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesi na 
wi�zce. Nie wolno stosowa� zawiesi z lin metalowych lub ła	cuchów. Gdy rury 
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn�trz rur o wi�kszej 
�rednicy) przed rozładowaniem wi�zki nale
y wyj�� rury "wewn�trzne". 

Z uwagi na specyficzne wła�ciwo�ci rur PVC nale
y przy transporcie 
zachowywa� nast�puj�ce wymagania: 

� przewóz rur mo
e by� wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi, 
� przewóz powinno si� wykona� przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, 

przy czym powinna by� zachowana szczególna ostro
no�� przy 
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwi�kszon� krucho�� tworzywa, 

� na platformie samochodu rury powinny le
e� kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szeroko�ci co najmniej 10 cm i grubo�ci co 
najmniej 2,5 cm, uło
onych prostopadle do osi 

� wysoko�� ładunku na samochodzie nie powinna przekracza� 1 m, 
� rury powinny by� zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło
enie 

tektury falistej i desek pod ła	cuchy spinaj�ce boczne �ciany skrzy	 
samochodu, 

� przy załadowaniu rur nie mo
na ich rzuca� ani przetacza� po pochylni, 
� przy długo�ciach wi�kszych ni
 długo�� pojazdu, wielko�� zwisu rur nie mo
e 

przekracza� 1m. 
� Kształtki kanalizacyjne nale
y przewozi� w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostro
no�ci jak dla rur z PVC. 

4.2. Wymagania dotycz
ce przewozu studni kanalizacyjnych. 
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Studnie kanalizacyjne prefabrykowane nale
y przewozi� w pozycji ich 
wbudowania. Podczas transportu musz� by� zabezpieczone przed mo
liwo�ci� 
przesuni�cia si�. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych 
�rodkach transportu powinny by� one układane na elastycznych podkładach. 

4.3 Składowanie materiałów. 

4.3.1 Składowanie rur i kształtek w wi�zkach lub luzem. 

Rury i kształtki nale
y w okresie przechowywania chroni� przed bezpo�rednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperatur� przekraczaj�c� 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi�cy lub dłu
ej) rury powinny by� 
chronione przed działaniem �wiatła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. foli� nieprze�roczyst� z PVC 
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale
y zapewni� cyrkulacj� powietrza pod 
powłok� ochronn� aby rury nie nagrzewały si� i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wi�zki rur mo
na składowa� po trzy, jedna na drugiej 
do wysoko�ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wi�zek winny spoczywa� na 
sobie, lu�ne rury lub niepełne wi�zki mo
na składowa� w stosach na równym 
podło
u, na podkładkach drewnianych o szeroko�ci min. 10 cm, grubo�ci min. 2,5 
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by� z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odst�pach co 1-2 m. Wysoko�� układania 
rur w stosy nie powinna przekracza� 7 warstw rur i 1,5 m wysoko�ci. Rury o 
ró
nych �rednicach winny by� składowane odr�bnie. 

Rury kielichowe układa� kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddziela� przekładkami drewnianymi. 

Stos nale
y zabezpieczy� przed przypadkowym ze�lizgni�ciem si� rury poprzez 
ograniczenie jego szeroko�ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odst�pach 1-2 m. 

4.3.2 Składowanie studni prefabrykowanych. 

Elementy prefabrykowane nale
y składowa� na placu składowym o wyrównanej 
i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mog� by� układane 
w stosach o wysoko�ci do 1,80 m. Stosy powinny by� zabezpieczone przed 
przewróceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne.  

Sie� kanalizacji deszczowej powinna zapewni� obiektom przy ul. Armii 
Krajowej w Kołobrzegu mo
liwo�� spełnienia wymaga	 podstawowych 
dotycz�cych w szczególno�ci:  

� bezpiecze	stwa konstrukcji 
� bezpiecze	stwa po
arowego  
� bezpiecze	stwa u
ytkownika  
� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska  
� ochrony przed hałasem i drganiami  
� oszcz�dno�ci energii i odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród  
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Sie� powinna by� wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we 
wła�ciwym zakresie wymaga	 przepisów techniczno – budowlanych, zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, co umo
liwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacj i 
projekt organizacj i i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w 
jakich b�dzie wykonana kanalizacja deszczowa. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przyst�pieniem do monta
u sieci kanalizacyjnej nale
y: 
� wykona� wykopy z umocnieniem ich �cian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
� obni
y� poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych 

(w przypadku wyst�pienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub 
opadowych), 

� wykona� demonta
 istniej�cych studni kanalizacyjnych i kanałów rurowych, 
� -przygotowa� podło
e pod ruroci�g zgodnie z dokumentacj�. 

5.3. Roboty ziemne.  

Przed przyst�pieniem do robot ziemnych nale
y wykona� urz�dzenie 
odwadniaj�ce, zabezpieczaj�ce wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urz�dzenie odprowadzaj�ce nale
y kontrolowa� i 
konserwowa� przez cały czas trwania robót. 

Wykopy pod sie� kanalizacyjn� oraz przył�cza nale
y wykona� o �cianach 
pionowych, r�cznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-
68/B-06050[3]. 

Kraw�dzie boczne wykopu oznacza si� przez odmierzenie od kołków 
osiowych prostopadle do trasy kanału połowy szeroko�ci wykopu i wbicie w tym 
miejscu kołków kraw�dziowych, naci�gni�cie sznura wzdłu
 nich i naznaczenie 
kraw�dzi na gruncie łopat�. 

Wydobywan� ziemi� na odkład nale
y składowa� wzdłu
 kraw�dzi wykopu w 
odległo�ci 1,0m od jego kraw�dzi, aby utworzy� przej�cie wzdłu
 wykopu. 
Przej�cie to powinno by� stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Poniewa
 
przewiduje si� całkowit� wymian� gruntu, zaleca si� systematyczne odwo
enie 
ziemi na wskazane przez Wykonawc� miejsce i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Spód wykopu nale
y pozostawi� na poziomie wy
szym od rz�dnej 
projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 
10cm. Wykop nale
y wykona� bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogł�bienie wykopu do projektowanej rz�dnej nale
y wykona� r�cznie 
bezpo�rednio przed uło
eniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nale
y nad wykopami ustawi� lawy 
celownicze umo
liwiaj�ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrol� rz�dnych dna. 

Ławy nale
y montowa� nad wykopem na wysoko�ci ca’1,0 nad powierzchni� 
terenu w odst�pach co 30m. Ławy powinny mie� wyra�ne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzy
uj�ce si� lub biegn�ce równolegle z wykopem, powinny by� zabezpieczone 
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przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj�cy ich 
eksploatacj�. 

Wej�cie (zej�cie) po drabinie z wykopu powinno by� wykonane z chwil� 
osi�gni�cia gł�boko�ci wi�kszej ni
 1m od poziomu terenu, w odległo�ci nie 
przekraczaj�cej 20m. 

Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rz�dnych dna wykopu nie powinien przekracza� ± 3 cm dla 
gruntów wymagaj�cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko�ci wykopu 
wynosi ± 5cm. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gł�boko�ci 4,0m powinno wynosi� 
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i urwisk: 

� w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
� w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 

1:1,25, 
� w gruntach niespoistych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
kraw�dzi wykopu z pasa terenu szeroko�ci równej trzykrotnej gł�boko�ci wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych nale
y wykona� wykopy umocnione. 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku. 

Rozlu�nienie gruntu odbywa si� r�cznie za pomoc� łopat i oskarów lub 
w niektórych miejscach mechanicznie koparkami. Rozlu�niony grunt wydobywa 
si� na powierzchni� terenu przez przerzucenie nad kraw�dzi� wykopu. Transport 
nadmiaru urobku nale
y w miejsce wybrane przez Wykonawc� i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.2. Obudowa �cian i rozbiórka obudowy. 

W celu zachowania bezpiecze	stwa pracy i ochrony wykonywanych robót 
Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowego planu wykonania wykopów i ich zabezpieczenia. 

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.  

W czasie budowy przewodów poziomych kanalizacji deszczowej mo
e 
zaistnie� konieczno�� odwodnienia wykopu. Mo
e by� to wykonane przy pomocy 
pompy spalinowej lub elektrycznej. 

Zakres robót odwadniaj�cych nale
y dostosowa� do rzeczywistych 
warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 

5.3.4. Podło
e.  

5.3.4.1. Podło
e piaskowe.  

Przewiduje si�, i
 po trasie kanalizacji deszczowej, w podło
u zalegaj� 
grunty naturalne, w zwi�zku z tym nale
y wykona� podło
e piaskowe. 
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Grubo�� warstwy podsypki z piasku lub innych materiałów sypkich powinna 
wynosi� minimum 0,1 m. 

Wzmocnienie podło
a na odcinkach pod zł�czami rur powinno by� 
wykonane po próbie szczelno�ci kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podło
a ziemi� z urobku lub podkładanie 
pod rury kawałków drewna lub gruzu. 

Podło
e powinno by� tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedn� 
czwart� swojej powierzchni – k�t podparcia conajmniej 90° (1/4 obwodu). 

Dopuszczalne odchylenie w planie kraw�dzi wykonanego podło
a 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie 
powinno przekracza�: 
� dla przewodów PVC - 10cm, 
� dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubo�ci podło
a od przewidywanej w 
Dokumentacji Projektowej nie powinno by� wi�ksze ni
 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rz�dnych podło
a od rz�dnych przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza� w 
adnym jego punkcie 
± 5cm. 

Podło
e z gruntu niespoistego pod rury powinno by� wyrównane i zag�szczone 
do współczynnika zag�szczenia >98. 

5.3.4.2. Zasypka i zag�szczenie gruntu. 

U
yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa� 
uszkodzenia uło
onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubo�� warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosi� conajmniej 0,3m dla rur z PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza si� w trzech etapach: 

� etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wył�czeniem 
odcinków na zł�czach; 

� etap II: po próbie szczelno�ci zł�cz rur przewodowych, wykonanie warstwy 
ochronnej w miejscach poł�cze	; 

� etap III: zasyp wykopu gruntem przywiezionym, warstwami z jednoczesnym 
zag�szczeniem i rozbiórk� deskowania i rozpór �cian wykopu. 

Materiałem zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinien by� grunt 
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty wg 
PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien by� zag�szczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzgl�dnieniem wykopu pod zł�cza, 
eby 
kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powy
ej warstwy ochronnej 
dokonuje si� gruntem przywiezionym, warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym 
zag�szczeniem i rozbiórk� wyprasek stalowych oraz rozpór �cian wykopu. 

Zasypanie wykopów nale
y wykona� warstwami o grubo�ci dostosowanej do 
przyj�tej metody zag�szczenia przy zachowaniu współczynnika zag�szczenia 
>98. 

5.4. Roboty monta�owe dla zewn�trznej sieci kanalizacji deszczowej. 

5.4.1. Warunki ogólne. 
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Po przygotowaniu wykopu i podło
a zgodnie z punktem j.w. nale
y 
przyst�pi� do wykonania monta
owych robót kanalizacyjnych. W celu 
zachowania prawidłowego post�pu robót monta
owych nale
y przestrzega� 
zasady budowy najni
szego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu.  

Spadki i gł�boko�ci posadowienia powinny by� zgodne z Dokumentacj� 
Projektow�. 

5.4.2. Ci�cie rur kanalizacyjnych z PVC  

Rur� nale
y dokładnie oczy�ci�, je
eli jest przycinana na placu budowy a 
potem wyznaczy� miejsce przyci�cia. Ci�cie wykonywa� pił� o drobnych z�bach. 

Nale
y zachowa� k�t prosty ci�cia. Aby to osi�gn�� nale
y korzysta� ze 
skrzynki uciosowej lub owin�� rur� kartk� papieru. 

Przed wykonaniem poł�czenia przeci�ty bosy koniec nale
y oczy�ci� 
z zadziorów i zukosowa� pod k�tem 15° za pomoc� pilnika. Nie nale
y przycina� 
kształtek. 

5.4.3. Ł�czenie rur i kształtek z PVC  

Aby wykona� poł�czenie, nale
y posmarowa� bosy koniec �rodkiem 
po�lizgowym na bazie silikonu, a nast�pnie wprowadzi� go do kielicha, a
 do 
oporu. Nast�pnie zaznaczy� pisakiem rur� na kraw�dzi kielicha i wysun�� j� na 
odległo�� około10mm. Ko	cówki kształtek mo
na całkowicie wsun�� do kielichów 

5.4.4. Próba szczelno�ci 

Po zako	czeniu monta
u nale
y wykona� prób� szczelno�� przewodów wraz z 
podł�czeniami i studniami zgodnie z zasadami okre�lonymi w PN-EN 1610:2002. 

Wyniki prób szczelno�ci winny by� opisane w protokołach i podpisane przez 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1. Badania odbiorcze zewn�trznej sieci kanalizacji deszczowej.  

Kontrola zwi�zana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by� 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodne z wymogami normy 
PN-81/B-10700/00. Wyniki przeprowadzonych bada	 nale
y uzna� za 
dodatnie, je
eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Je�li 
którekolwiek z wymaga	 nie zostało spełnione, nale
y dan� faz� robót uzna� za 
niezgodn� z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi� 
badania ponownie.  

Wymagania dotycz�ce badania szczelno�ci przy pomocy wody, s� spełnione, 
je
eli ilo�� wody dodanej (podczas wykonywania bada	) nie przekracza: 
� 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
� 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studniami 

włazowymi, 
� 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych, 
� m2 - odnosi si� do wewn�trznej powierzchni zwil
onej rur i studni. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Zewn�trzna sie	 kanalizacji deszczowej.  

Po zako	czeniu robót monta
owych nale
y dokona� obmiaru 
powykonawczego sieci kanalizacji deszczowej. Obmiar ten powinien by� 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj�tymi w kosztorysowaniu w 
tym np.: 
Długo�� kanałów obmierza si� w metrach wzdłu
 osi. Do długo�ci kanałów nie 
wlicza si� komór i studni rewizyjnych (licz�c ich wymiar wewn�trzny). 
Zw�
ki zalicza si� do przewodów o wi�kszej �rednicy. 

Podło
a pod ruroci�gi obmierza si� w metrach kwadratowych, a 
obetonowanie kanałów - w metrach sze�ciennych zu
ytego betonu. 

Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych okre�la si� w kompletach 
zale
nie od �rednicy i gł�boko�ci. Gł�boko�� studni okre�la si� jako ró
nic� 
rz�dnych włazu i dna studni. 

Długo�� odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelno�ci 
nale
y mierzy� mi�dzy osiami studni rewizyjnych, ograniczaj�cych odcinek 
poddany próbie. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale
ne s� od rodzaju 
odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składaj� si� z odbioru 
technicznego cz��ciowego dla robót zanikaj�cych i odbioru technicznego 
ko	cowego po zako	czeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny by� zgodne z PN-EN 1610. 

8.2. Odbiór techniczny cz��ciowy.  

Badania przy odbiorze technicznym cz��ciowym polegaj� na: 
� zbadaniu zgodno�ci usytuowania i długo�ci przewodu z dokumentacj�. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekracza� ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rz�dnych uło
onego przewodu 
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza� ±1 cm, 

� zbadaniu podło
a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W 
przypadku naruszenia podło
a naturalnego, sposób jego zag�szczenia 
powinien by� uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

� zbadaniu podło
a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo�ci i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacj�, 

� zbadaniu materiału ziemnego u
ytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien by� drobny i �rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten 
powinien by� zag�szczony, 

� zbadaniu szczelno�ci przewodu. Badanie szczelno�ci nale
y przeprowadzi� 
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelno�� przewodów i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa� 

utrzymanie przez okres 30 minut ci�nienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 
badanego odcinka przewodu wod� do poziomu terenu. Ci�nienie to nie mo
e by� 
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mniejsze ni
 10 kPa i wi�ksze ni
 50 kPa, licz�c od poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza si� wykonywanie próby szczelno�ci za pomoc� powietrza wg PN-EN 
1610. 

Wyniki bada	, powinny by� wpisane do dziennika budowy, który z protokołem 
próby szczelno�ci przewodu, inwentaryzacj� geodezyjn� (dopuszcza si� 
inwentaryzacj� szkicow�) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno�ci z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi, dotycz�cymi rur i kształtek, studni 
kanalizacyjnych, zwie	cze	 wpustów i studni kanalizacyjnych jest przedło
ony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - cz��ciowego, który stanowi 
podstaw� do decyzji o mo
liwo�ci zasypywania odebranego odcinka przewodu 
sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest tak
e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego cz��ciowego. Kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie 
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cz��ciowym 
przewodu kanalizacyjnego, zgłosi� inwestorowi do odbioru roboty ulegaj�ce 
zakryciu, zapewni� dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni� 
geodezyjn� inwentaryzacj� przewodu, przygotowa� dokumentacj� 
powykonawcz�.. 

8.3. Odbiór techniczny ko�cowy. 

Badania przy odbiorze technicznym ko	cowym polegaj� na: 
� zbadaniu zgodno�ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacj� geodezyjn�, 
� zbadaniu zgodno�ci protokołu odbioru wyników bada	 stopnia zag�szczenia 

gruntu zasypki wykopu, 
� zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych, 
� zbadaniu protokołów odbioru prób szczelno�ci przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki bada	 powinny by� wpisane do dziennika budowy, który z: 
� protokołami odbiorów technicznych cz��ciowych przewodu kanalizacyjnego, 
� projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
� wynikami bada	 stopnia zag�szczenia gruntu zasypki wykopu, 
� inwentaryzacj� geodezyjn�, 
� protokołem szczelno�ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
� protokołem z inspekcji TV kanałów deszczowych i plikiem video, 
nale
y przekaza� inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci 
kanalizacyjnej. 

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

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by� doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj� obsługi okre�lonego 
systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze ko	cowym zło
y� o�wiadczenia: 
� wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj� projektow� i 

warunkami pozwolenia na budow�, 
� doprowadzeniu do nale
ytego stanu i porz�dku terenu budowy, a tak
e - w 

razie korzystania - ulicy i s�siaduj�cej z budow� nieruchomo�ci. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

9.1. Zewn�trzna sie	 kanalizacji deszczowej. 

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji powinny obejmowa�: 

� oznakowanie robót, 
� dostaw� materiałów, 
� wykonanie robót przygotowawczych, 
� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV 
� przygotowanie podło
a, 
� uło
enie przewodów kanalizacyjnych wraz ze studniami, 
� zasypanie i zag�szczenie wykopu. 
� przeprowadzenie pomiarów i bada	, prób szczelno�ci wymaganych w normach 

i specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 

10.1. Ustawy. 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 
r. Nr 156, poz. 1118 z pó�n. zm.). 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie	 publicznych (Dz. U. z 
2006 Nr 223, poz. 1655 z pó�n. zm.). 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881 z pó�n. zm.). 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo
arowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pó�n. zm.). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 
Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115). 

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i 
zbiorowym odprowadzeniu �cieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z pó�n. 
zm.). 

10.2. Rozporz
dzenia.  

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

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2004 Nr 195, poz. 2011). 

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno�ci, wymaga	, jakie powinny spełnia� notyfikowane 
jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 Nr 195, poz. 2011). 
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� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa�dziernika 2004 r. w 
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upowa
nionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237, 
poz. 2375). 

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

� Rozporz�dzenie 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). 

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie dziennika budowy, monta
u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

10.3. Normy. 

1. PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 752-1 :2000 
Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Poj�cia ogólne i definicje 
3. PN-EN 752-2:2000 
Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe systemy 
przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu 
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezci�nieniowej kanalizacji deszczowej i �ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu (PVC-U). 
Cz��� 3: Zalecenia dotycz�ce wykonania instalacji 
6. PN-EN 1852-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotycz�ce rur, kształtek i systemu 
7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotycz�ce rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) 
8. PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci�nieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz��� 2: Zalecenia 
dotycz�ce oceny zgodno�ci 
9. PN-EN 588-1:2000 
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Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, zł�cza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych 
10. PN-EN 588-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cze�� 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe 
11. PN-EN 124:2000 
Zwie	czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jako�ci� 
12. PN-64/H-74086 
Stopnie 
eliwne do studzienek kontrolnych 
13. PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
14. PN-B 12037:1998 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
15. PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
16. PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotycz�ce uszczelek 
zł�czy rur wodoci�gowych i odwadniaj�cych. Cz��� 1: Guma 
17. PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotycz�ce uszczelek 
zł�czy rur wodoci�gowych i odwadniaj�cych. Cz��� 2: Elastomery 
termoplastyczne 


