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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
1.0. CZ��� OGÓLNA 
 
1.1. NAZWA ZADANIA 
Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie ROD „Malwa” w Bydgoszczy, dzielnica 
Opławiec-Janowo. 
Obiekt budowlany: Budowa kanalizacji sanitarnej – budowa zewn�trznej kanalizacji obejmuj�cej 
kanały i podej�cia do budynków na terenie ogrodów działkowych wraz z 3 podł�czeniami do 
sieci miejskiej w ul. Olimpijskiej i likwidacj� szamb indywidualnych. 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 
Przedmiotem zamówienia jest budowa zewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z 3 szt. 
przył�czy do sieci miejskiej w ul. Olimpijskiej, z podej�ciami do poszczególnych działek oraz 
likwidacj� szamb na terenie ROD „Malwa” w dzielnicy Opławiec-Janowo w Bydgoszczy. Celem 
jest skanalizowanie terenów rekreacyjnych i podł�czenie Ogrodu do kanalizacji miejskiej. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w 
Bydgoszczy, dzielnica Opławiec-Janowo. 
Ogrody zlokalizowane s� przy ul. Olimpijskiej.  
Teren ogrodów obejmuje działki: 
 
Wła�ciciel: Gmina Bydgoszcz,  
Wieczysty u�ytkownik: Polski Zwi�zek Działkowców z siedzib� w Warszawie,  
ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa 
Obr�b: 0298 
Dz. nr: 36/95, 36/96, 36/100 
 
Wła�ciciel: Gmina Bydgoszcz: 
36/97 
36/98 – w zarz�dzie ZDMiKP 
36/99 – w zarz�dzie ZDMiKP 
36/101 
36/102 – w zarz�dzie ZDMiKP 
36/103 – w zarz�dzie ZDMiKP 
36/104 – w zarz�dzie ZDMiKP 
 
Zamawiaj�cym i ko�cowym u�ytkownikiem jest Polski Zwi�zek Działkowców Stowarzyszenie 
Ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” w Bydgoszczy,  
Ul. Olimpijska 3, 85-472 Bydgoszcz. 
 
W zakres robót wchodzi budowa:  
- kanalizacji sanitarnej stanowi�cej zewn�trzn� instalacj� kanalizacyjn� zbiorcz� odprowadzaj�c� 
�cieki do istniej�cych przył�czy, �rednicy DN 0,20 m ł�cznej długo�ci w poszczególnych 
zlewniach: 416m + 705m +251,5m = 1372,5 m 
- podej�� do budynków DN 0,15 m sztuk 89 (87 domków + 1 działka niezagospodarowana + 
�wietlica), długo�ci w poszczególnych zlewniach: 284,5m + 352,0m + 273,5m = 910 m 
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1.3. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi 
Normami. 
U�yte w Specyfikacji wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 
nast�puj�co: 

Teren Budowy – teren realizacji obiektów przewidzianych niniejszym zamówieniem  
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługuj�cych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego 
zako�czeniu. 
Jezdnia – cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Grawitacyjny kanał sanitarny – kanał umo�liwiaj�cy grawitacyjny przepływ �cieków 
sanitarnych. 
Odpowiednia (bliska) zgodno�� – zgodno�� wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przydział tolerancji nie został okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 
Przeszkoda naturalna – element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego 
np. droga, kolej, ruroci�g itp.; 
Studzienka włazowa – studzienka ze zdejmowan� pokryw�, umieszczona na przewodzie 
kanalizacyjnym, umo�liwiaj�ca dost�p do wn�trza człowiekowi, 

Studzienka niewłazowa - studzienka ze zdejmowan� pokryw�, zlokalizowana na przewodzie 
kanalizacyjnym, umo�liwiaj�ca dost�p do wn�trza przewodu z powierzchni terenu, nie 
przystosowana do wej�cia człowieka, 

Studzienka poł�czeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy, 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych,  

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z dokumentacj� 
projektow� i poleceniami Inspektora, najnowsz� praktyk� in�yniersk� oraz prawem polskim. 
Wykonawca b�dzie zobowi�zany do zrealizowania i uko�czenia Robót okre�lonych w 
Kontrakcie oraz do usuni�cia wszelkich wad powstałych przy budowie. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urz�dzenia i dokumenty oraz niezb�dny 
personel i inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robót 
przewidzianych Umow�. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za stabilno�� i bezpiecze�stwo wszystkich prowadzonych 
działa� na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz b�dzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy jakie b�d� wymagane dla realizacji Umowy.  
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działa� do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mog� by� uzyskane przez Wykonawc� i uzgodnione z Inwestorem 
jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz b�dzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmie�ci wszelki sprz�t i nadmiar materiałów. Wykonawca b�dzie sprz�tał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i nadmiar materiałów. 
Wykonawca zobowi�zany jest do zapoznania si� z nale�yt� staranno�ci� z tre�ci� Dokumentów 
Przetargowych i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mog� wpłyn�� na 
cen� oferty lub wykonanie Robót.  
Zaleca si�, aby Wykonawca dokonał inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu 
oszacowania wszelkich danych, jakie mog� okaza� si� niezb�dne do wykonania Umowy. 
Wykonawc� obowi�zuj� zapisy wydanej Decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych, Decyzji 
o warunkach zabudowy oraz pozostałych decyzji i uzgodnie�, które s� integraln� cz��ci� 
Dokumentacji Projektowej.  
 
2.0. MATERIAŁY 
Mog� by� stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj� Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 
Gdziekolwiek w dokumentach powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia� maj� 
materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego 
kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy 
lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Ró�nice pomi�dzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez 
Wykonawc� i przedło�one Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
2.1. MATERIAŁ KANAŁÓW I PRZYŁ�CZY SANITARNYCH 

Do budowy kanałów i przykanalików przyj�to rury kanalizacyjne kielichowe z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci�nieniowego odwadniania i kanalizacji” 
oraz w zakresie szczelno�ci PN-EN 476:2012. 
Przyj�to rury klasy ci��kiej „S” – SDR 34 o wymiarach: 

- dla kanału φ0,20 m – φ200/5,9 mm 
- dla kanału φ0,16 m – φ160/4,7 mm 

o klasie wytrzymało�ci SN 8 kPa/m2 . 
Rury i kształtki PVC ł�czy� na uszczelki gumowe. 
 
Wymagania dla rur PVC: 
Materiał rur PVC u�ywanych w trakcie robót powinien by� zgodny z odpowiednimi Polskimi 
Normami i spełnia� nast�puj�ce kryteria:  
• materiał chemicznie odporny na działanie zwi�zków chemicznych organicznych i 
nieorganicznych 
• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 
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Transport i składowanie: 
Rury PVC nale�y przewozi� i składowa� poziomo na równym, płaskim podło�u tak, aby unika� 
ich wyginania. 
Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysoko�ci nie przekraczaj�cej 1,2 m. 
Wyroby z PVC nale�y zabezpieczy� przed bezpo�rednim działaniem promieni słonecznych. 
Szczególn� ostro�no�� nale�y zachowa� przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 
bliskiej 0°C i ni�szej z uwagi na krucho�� materiału w tych temperaturach 
 
Monta�: 
Monta� instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a tak�e wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych” 
Monta� prowadzi� w kierunku odwrotnym do przepływu �cieków. Stosowa� poł�czenia 
kielichowe z uszczelk� gumow�. 
Ci�cie rur no�ycami zapadkowymi, obcinakami kr��kowymi lub piłami r�cznymi. 
Ci�cie rur nale�y wykonywa� prostopadle do osi przecinanej rury uwzgl�dniaj�c planowane 
gł�boko�ci wsuni�cia w zł�czki. 
Po obci�ciu Wykonawca winien oczy�ci� wewn�trzn� kraw�d� przeci�tej rury z pozostało�ci 
materiału uci�te ko�cówki nale�y fazowa� pod k�tem 150 na długo�ci min 6 mm. Ł�czone ko�ce 
bose i kielichy oczy�ci� z kurzu i brudu na gł�boko�� wsuni�cia ko�cówki do kielicha. Dla 
ułatwienia monta�u stosowa� smar rozprowadzany na bosym ko�cu ł�czonych elementów. 
 
2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE 
Studnie musz� spełnia� wymogi PN–EN 1917:2004.  
Ze wzgl�du na ograniczon� ilo�� miejsca przyj�to zastosowanie studzienek z kr�gów 
betonowych o �rednicy φ1,0 m lub studzienek z tworzyw o �rednicy φ0,60 m i φ0,425 m.. 
Studnie o �rednicy 1,0m przyj�to jako typowe studzienki kanalizacyjne z kr�gów betonowych, 
prefabrykowanych φ1,0 m, posadowionych na cz��ci przydennej prefabrykowanej z betonu B 20 
z wyprofilowan� kinet�. Dopuszcza si� wykonanie cz��ci przydennej jako wylewanej na mokro z 
betonu C16/20 lub wykonanie z cegły. W takim przypadku w dnie studzienek wyprofilowa� 
kinety. 
Zastosowano tak�e studnie z tworzyw o �rednicy φ600 mm oraz φ425 mm. 
Przykrycie studzienek – typow� płyt� �elbetow�. Studzienki w drogach wyposa�y� we włazy 
przejazdowe z �eliwa szarego, typu ci��kiego D-400. Właz mocowany do płyty nastudziennej.  
W studzience zastosowa� stopnie złazowe �eliwne lub ze stali powlekanej spełniaj�ce wymogi 
normy PN-EN 13101:2005. Przej�cie przez �ciany studzienek wykona� ze szczelnych tulei dla 
rur PVC wklejonych podczas prefabrykacji. 
Na terenie dróg wewn�trznych w miejsce włazów D400 mo�na zastosowa� włazy C250. 
 
Studzienki o �rednicy 600 mm wykona� z elementów prefabrykowanych PP, PE lub PVC: 
-kinety,  
-trzonu, 
-adaptera teleskopowego, 
-pier�cie� �elbetowy odci��aj�cy. 
Elementy studzienki ł�czy� na uszczelki gumowe. 
Na pier�cieniu nale�y osadzi� właz przejazdowy �eliwny wg PN-EN 124:2015 typu �redniego 
C250, okr�gły, wentylowany z wkładk� tłumi�c�. 
 
Studzienki o �rednicy 425 mm wykona� z elementów prefabrykowanych PP, PE lub PVC: 
-kinety,  
-trzonu, 



 7 

-adaptera teleskopowego, 
Elementy studzienki ł�czy� na uszczelki gumowe. 
Studzienki wyposa�y� we włazy �eliwne typu lekkiego B125. 
 
Rewizja zewn�trzna 
W miejscach zaznaczonych na planie i profilach celem wypłycenia podej�� do działek i 
zachowania dopuszczanych spadków zastosowano rewizje zewn�trzne. Rewizje wykona� z rur i 
kształtek PVC DN160 mm. Odnog� rewizji wyprowadzon� do terenu zamkn�� w skrzynce 
�eliwnej klasy B125 posadowionej na klocku betonowym.  
 
3.0.  SPRZ�T 
Sprz�t odpowiadaj�cy pod wzgl�dem typów i ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora/Kierownika Budowy. 
 
4.0. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne �rodki transportu odpowiadaj�ce pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

4.1. TRANSPORT RUR KANAŁOWYCH  

Rury kanałowe dostarczane s� na plac budowy na paletach, zapakowane. 
Rury, mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z wymogami producenta rur. Wykonawca zapewni 
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu� �rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewo�one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów.  
 
4.2. TRANSPORT KR�GÓW  

Transport kr�gów powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kr�gów o �rednicach  
1,0 m nale�y wykonywa� za pomoc� minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 
4.3. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH  

Włazy kanałowe mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie �rodki transportowe, które nie 
spowoduj� segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obni�enia temperatury przekraczaj�cej granic� okre�lon� w wymaganiach technologicznych.  

4.5. TRANSPORT KRUSZYW  

Kruszywa mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj�cy je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE  

Transport cementu i przechowywanie powinny by� zgodne z BN-88/6731-08.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki w jakich b�dzie wykonana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przyst�pieniem do robót nale�y wykona� prace przygotowawcze zwi�zane z pomiarami, 
badaniem gruntu, organizacj� robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi i warstw 
humusowych, składowaniem i odwo�eniem urobku itp., uzyska� zezwolenie na rozpocz�cie 
robót i komisyjnie przyj�� teren pod budow� wraz z niezb�dnymi reperami geodezyjnymi oraz 
istniej�cymi obiektami. 
Warunki bezpiecze�stwa pracy podane s� w formie informacji w projekcie budowlanym budowy  
kanalizacji sanitarnej. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy uzgodni� z Inwestorem. Ogrodzenie 
placu budowy powinno spełnia� wymogi jak dla wykonywania wykopów otwartych oraz 
zapewnienia doj�� i dojazdów okolicznym u�ytkownikom. 
Przed przyst�pieniem do zasadniczych robót nale�y wykona� r�cznie przekopy próbne w 
miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym, w celu dokładnego ich 
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysoko�ci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wła�cicieli. 
 
5.3. ROBOTY TOWARZYSZ�CE I POMOCNICZE 
5.3.1. ROBOTY GEODEZYJNE 
Tras� projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami nale�y oznaczy� w terenie w sposób 
trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gu reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy nale�y oznaczy� za pomoc� drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwo�dziami. 
Kołki osiowe nale�y wbi� na ka�dym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 
odcinkach prostych co około 30—50 m. Na ka�dym prostym odcinku nale�y utrwali� co 
najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki ubija si� po dwu stronach wykopu, tak aby istniała mo�liwo�� 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Ci�g reperów roboczych nale�y nawi�za� do reperów sieci pa�stwowej. 
 
5.3.2. ROBOTY ZIEMNE 
Do robót ziemnych przyst�pi� po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów, zabiciu 
„�wiadków”. 
Przed przyst�pieniem do zasadniczych robót nale�y wykona� przekopy próbne celem ustalenia 
dokładnej lokalizacji i wysoko�ciowego posadowienia istniej�cego uzbrojenia. 
W trakcie robót ziemnych przestrzega� ustale� norm PN-B-06050 i PN-B-10736: 1999 oraz 
obowi�zuj�cych warunków technicznych i bhp. 
Drzewa i krzewy w pobli�u robót ziemnych zabezpieczy� na okres budowy. Zabezpieczenie pni 
drzew, najlepiej do wysoko�ci pierwszych konarów, ma zapobiec ich mechanicznemu 
uszkodzeniu. Pnie drzew nale�y oszalowa� deskami grubo�ci 2 cm, w ten sposób, by szczelnie 
przylegały na całej długo�ci do pnia. Deski mocowa� za pomoc� drutu lub specjalnej ta�my 
stalowej. Osłon nie mocowa� bezpo�rednio do drzew. W miejscach, gdzie deski nie przylegaj� 
do pnia przestrze� wypełni� torfem lub słom�. Doln� cz��� desek opieraj�cych si� o grunt 
rodzimy, obsypa� ziemi�. 
Roboty ziemne prowadzone w zasi�gu drzew nale�y wykonywa� r�cznie w celu ograniczenia 
uszkodze� systemu korzeniowego. Odsłoni�te korzenie, wypreparowane i zwini�te nale�y 
zabezpieczy� przed przeschni�ciem poprzez obło�enie ich torfem wysokim i matami słomianymi 



 9 

polewanymi wod�. W przypadku naruszenia korzeni przyci�� je ostrym narz�dziem przy 
kraw�dzi wykopu, tak aby powstała rana była jak najmniejsza.  
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy �ciany wykopów poprzez zastosowanie obudowy wykopu 
z bali drewnianych, pali stalowych lub obudów powtarzalnych.  
Zabezpieczenie wykopu powinno by� instalowane stopniowo, w miar� pogł�biania wykopu  i 
stopniowo demontowane podczas zasypywania i zag�szczania. Wykopy b�d� realizowane na 
gł�boko�� wystarczaj�c� dla monta�u rur, zł�czy, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�.  
W przypadku wykopów pod obiekty liniowe roboty ziemne prowadzi� mechanicznie w 
wykopach w�skoprzestrzennych o �cianach umocnionych wypraskami stalowymi. W miejscu 
wyst�powania istniej�cego uzbrojenia roboty prowadzi� r�cznie. 
Przy wykopach mechanicznych cz��� przydenn� wykopów nale�y „dokopa�” do projektowanych 
niwelet w sposób r�czny. 
Na odcinkach, gdzie w podło�u wyst�puj� grunty spoiste wzgl�dnie organiczne wykopy nale�y 
przegł�bi� celem wykonania podsypek wyrównawczych z piasku.  
Generalnie urobek z wykopów składowa� na odkład. Grunty i materiały nieprzydatne do 
zasypywania wykopów musz� by� wywiezione na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład 
stały i ich zagospodarowanie nale�y do obowi�zków Wykonawcy, zarówno od strony 
organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 
W przypadku wyst�pienia konieczno�ci usuni�cia humusu, nale�y zdj�� warstw� i pryzmowa� w 
pobli�u miejsca prowadzenia robót ziemnych, a po zako�czeniu robót roz�cieli� w miejscu, z 
którego został zdj�ty. 

Istniej�ce uzbrojenie krzy�uj�ce si� z wykopami nale�y zabezpieczy� poprzez obudowanie i 
podwieszenie w wykopie. 
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nale�y natychmiast powiadomi� 
u�ytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustali� dalszy tok post�powania. 
układa� w wykopie. 
Wykonawca ma obowi�zek bie��cej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich porównywania z Dokumentacj� Projektow�. W przypadku 
stwierdzenia zasadniczych ró�nic, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zawiadomi o tym 
Inspektora Nadzoru celem uzyskania jego decyzji.  
Roboty ziemne nale�y wykonywa� na podstawie nast�puj�cych danych geotechnicznych:  
- wyników bada� gruntów i ich uwarstwie�,  
- bie��cej obserwacji podło�a gruntowego w wykopach,  
- zaszeregowania gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-S-02205.  
Wykopywana ziemia powinna by� przechowywana obok wykopu w taki sposób, aby roboty 
mogły by� realizowane skutecznie, a niedogodno�ci powodowane dla ruchu drogowego i 
miejscowych u�ytkowników działek były ograniczone do minimum. Dost�p do pobliskich 
posesji powinien by� zachowany w jak najszerszym zakresie. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za informowanie zainteresowanych stron lub instytucji o utrudnieniach z wyprzedzeniem oraz 
zasi�ganie u nich informacji na temat mo�liwo�ci zachowania dost�pu do posesji.  

5.3.4. TRANSPORT UROBKU 
Transport nadmiaru urobku oraz urobku nie nadaj�cego si� na zasypk� nale�y zło�y� w miejsce 
wybrane przez wykonawc� i zaakceptowane przez Inwestora. 
 
5.3.5. POSADOWIENIE 
Kanały nale�y układa� na odpowiednio przygotowanym podło�u. Przed przyst�pieniem do 
wykonania podło�a nale�y dokona� odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podło�a zale�y od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane s� dwa rodzaje podło�a: 
podło�e naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki, o wytrzymało�ci nie mniejszej ni� w 
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dokumentacji technicznej; je�eli warunek ten jest nie spełniony, nale�y stosowa� podło�e 
wzmocnione. Podło�e naturalne lub podsypka podło�a wzmocnionego powinny umo�liwia� 
wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. 
Podło�e naturalne stosuje si� w gruntach suchych (normalnej wilgotno�ci), takich jak: 
piaszczyste, �wirowopiaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrze�eniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podło�e wzmocnione nale�y wykonywa� jako: 
- �podło�e piaskowe - przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi� miał podło�e naturalne 
lub przy nienawodnionych gruntach spoistych (gliny, iły), makro-porowatych i kamienistych; 
- �podło�e �wirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
- �przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo �ci�liwych (muły, torf, itp.) o małej grubo�ci po 
ich usuni�ciu, 
- przy gruntach wodono�nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj�cych), 
- �w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi� miał podło�e naturalne dla przewodów, 
Dla realizacji budowy przewidziano posadowienie na gruncie rodzimym oraz zastosowanie 
zag�szczonej podsypki wyrównawczej z dobrze uziarnionego piasku �redniego grubo�ci 10 cm. 
Ró�nica rz�dnych wykonanego podło�a od rz�dnych przewidzianych w dokumentacji 
technicznej nie mo�e w �adnym punkcie przekroczy� warto�ci: + - 1 cm. 
 
5.4. ROBOTY MONTA�OWE 
5.4.1. OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW 
Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nale�y przestrzega� wymogów zawartych w normach 
PN-EN-1671:2001, PN-EN 1610:2002, "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 oraz instrukcji wykonania i odbioru 
zewn�trznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, którego rury zastosowano. 
 
W trakcie prowadzenia robót nale�y przestrzega�: 
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych u�ytkowników oraz uwag 
ko�cowych, 
- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – monta�owych, 
- instrukcji składowania, budowy i monta�u wydanych przez producentów, których materiały 
zastosowano. 
Do robót monta�owych mo�na przyst�pi� po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podło�a. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu nale�y sprawdzi� ich stan techniczny (nie mog� mie� 
uszkodze� ani wad), nale�y oczy�ci� od wewn�trz i zewn�trz z ziemi. 
Technologia układania winna zapewni� utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�. 
Spadek kanału nale�y kontrolowa� przy u�yciu niwelatora. Rury do wykopu nale�y opuszcza� 
powoli i ostro�nie, r�cznie, za pomoc� lin. Rury o niewielkiej masie nale�y układa� w wykopie 
�ci�le osiowo. Rury ci��sze, opuszczane mechanicznie, nale�y umieszcza� we wła�ciwym 
poło�eniu, gdy s� jeszcze podwieszone i po wła�ciwym ustawieniu zwalnia� podwieszenie. 
Odchylenie osi uło�onego przewodu od ustalonego kierunku nie mo�e przekracza� 2 cm. 
W trakcie monta�u nale�y zwraca� uwag� na to, aby rury przylegały na całej długo�ci do 
podło�a. Dopuszcza si� pod zł�czami wykonania odpowiednich gniazd w celu umo�liwienia 
wła�ciwego wykonania zgrzewów. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na prawidłowo�� wykonania poł�cze� i uszczelnie� rur 
kanalizacyjnych. 
Monta� wszystkich rur, studzienek, ich obsypk�, zasypk� i zag�szczenie wykona� zgodnie z 
instrukcj� producenta, którego asortyment zastosowano. 



 11 

 
Przed przyst�pieniem do wykonania podło�a nale�y dokona� odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

� Nie powinny wyst�powa� cz�stki o wymiarach powy�ej 20 mm 
� Materiał nie mo�e by� zmro�ony 
� Nie mo�e zawiera� ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Przewody nale�y posadowi� na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku 
wyst�pienia w podło�u gruntów spoistych, organicznych lub nasypowych przed uło�eniem rur 
nale�y wykona� równomiernie zag�szczone podsypki piaszczyste. Grubo�� podsypek przyj�to 
10cm. Bezpo�rednie podło�e uformowa� na k�t 90stopni, tak aby do gruntu przylegało około 1/4 
obwodu rury. 
Podło�e nale�y zag��ci�. Stopie� zag�szczenia podsypki winien by� kontrolowany i wynosi� wg 
standardowej próby Proctora I = 95%. 
Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe były na podło�u �wirowym lub piaszczystym lub 
bezpo�rednio na dnie wykopu, otwory na poł�czenia powinny by� utworzone w materiale 
podło�a lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapewni�, �e ka�da rura jest jednolicie 
podparta na całej długo�ci oraz umo�liwi� wykonanie poł�czenia. 
Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpo�rednio na dnie wykopu, ko�cowa 
powierzchnia powinna by� wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewni� równomierne 
osadzenie rury i powinna by� wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzi� 
rur�, jej powłok� lub osłon�. 
	adna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urz�dzenie na ko�cu rury nie powinno by� usuni�te na 
stałe przed poł�czeniem chronionego elementu. Rury ł�cznie z powłok� lub poszyciem powinny 
by� sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie poł�cze� i składniki powinny by� oczyszczone 
bezpo�rednio przed uło�eniem. 
Nale�y zabezpieczy� rury przed przedostawaniem si� ziemi lub innego materiału oraz 
zamocowa� rur� i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed uko�czeniem robót powinny by� 
wykonane odpowiednie pomiary. Szeroko�� wykopu dla pojedynczych ruroci�gów nie powinno 
przekracza� maksymalnych warto�ci wskazanych na rysunkach dla ró�nych klas podło�a. W 
drogach nie powinno to przekracza� nominalnej szeroko�ci rowu z wyj�tkiem, kiedy wymagana 
jest dodatkowa szeroko�� na wykonanie poł�cze�. 
 
Wszystkie rury powinny by� uło�one wzdłu� odpowiednich linii poziomów i spadków jak 
przedstawiono na rysunkach. Wszelkie rury uło�one z odwrotnymi spadkami i w złych 
kierunkach b�d� musiały by� wydobyte i ponownie uło�one prawidłowo. Przy ponownym 
układaniu rur powinny by� zastosowane nowe materiały na poł�czenia. Koszty ponownego 
uło�enia obci��� wykonawc�. 
Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i specjalnej 
armatury powinno odbywa� si� w �cisłej zgodno�ci z zaleceniami i instrukcjami producenta rur i 
armatury. 
 
5.4.2. KANAŁY Z RUR PVC 
Rury z PVC mo�na układa� przy temperaturze powietrza od 0ºC do 30ºC. 
Rury z PVC nale�y ł�czy� za pomoc� kielichowych poł�cze� wciskowych uszczelnionych 
wyprofilowanym pier�cieniem gumowym. 
Przed wykonaniem poł�czenia kielichowego nale�y zukosowa� bose ko�ce rury pod k�tem 15º. 
Na bosym ko�cu rury nale�y zaznaczy� gł�boko�� zł�cza. 
Przed poł�czeniem rur, bose ko�ce nale�y smarowa� detergentami ułatwiaj�cymi po�lizg. 
Do wciskania bosego ko�ca rury w kielich u�ywa� nale�y wciskarek. 
Poł�czenia kielichowe przed zasypaniem nale�y owin�� foli� z tworzywa sztucznego w celu 
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zabezpieczenia przed �cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
Rury kielichowe układa� w kierunku post�pu monta�u przewodu. Do kielicha rury uło�onej 
wprowadza� bosy koniec rury układanej, dociskaj�c j� do dna kielicha. 
Przed przyst�pieniem do wykonania poł�czenia nale�y sprawdzi� czysto�� kielicha i 
bosego ko�ca. W razie konieczno�ci ł�czone elementy dokładnie oczy�ci�. 
Kielichy ł�czy� na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszcza� w rowkach kielicha. 
Przed przyst�pieniem do wciskania bosego ko�ca mo�na posmarowa� go cienk� warstw� �rodka 
antyadhezyjnego.  
Przy poł�czeniach kielichowych nie przekracza� dopuszczanych przez producenta odchyle� osi 
przewodu. 
 
5.4.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE WŁAZOWE 
Studzienki z prefabrykatów betonowych nale�y montowa� w gotowych, zabezpieczonych i 
odwodnionych wykopach, na podło�u rodzimym piaszczystym. 
Monta� studzienek nale�y prowadzi� zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy. 
 
5.4.4. STUDZIENKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
Pod dno studzienek nale�y wykona� podło�e z piasku o grubo�ci 20 cm, a w gruncie 
nawodnionym ze �wiru wraz z drena�em. Podło�e nale�y zag��ci�. Studzienki zbudowane s� z 
elementów: dolnych z kinet�, po�rednich, górnych. 
Poł�czenie poszczególnych elementów pier�cieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z 
zaleceniem producenta studzienek. Właz studzienki nale�y zamontowa� na płycie �elbetowej 
nakrywowej i odci��aj�cej lub nadstawce albo pier�cieniu teleskopowym.  Po ustawieniu 
studzienki i poł�czeniu elementów oraz podł�czeniu rur, nale�y wykop zasypa� warstwami 
grubo�ci 20 cm piaskiem z zag�szczeniem.  

 
5.4.5. ZASYPKA WYKOPÓW I ZAG�SZCZENIE 
Zasypywanie wykopów i zag�szczanie gruntu nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� producenta 
rur. W przypadku gdy instrukcji takiej nie ma to nale�y post�powa� jak ni�ej. 
Zasypka w wykopie składa si� z dwóch warstw:  

−  warstwy ochronnej rury – obsypki,  
−  warstwy wypełniaj�cej do powierzchni terenu lub wymaganej rz�dnej.  

Zalecenia:  
− wykonanie zasypki nale�y przeprowadzi� natychmiast po odbiorze i zako�czeniu 

posadowienia kanałów, 
− obsypk� zag�szczon� r�cznie prowadzi� do uzyskania zag�szczonej warstwy o grubo�ci 

minimum 0,30 m nad rur�, 
− obsypk� wokół rury wykonywa� warstwami do 1/3 �rednicy rury, zag�szczaj�c ka�d� 

warstw�;  
− dla zapewnienia całkowitej stabilno�ci koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 

wypełniał przestrze� pod rur�, 
− zag�szczenie ka�dej warstwy obsypki nale�y wykona� tak, by rura miała odpowiednie 

podparcie po bokach.  
Warstw� ochronn� rury wykonuje si� z piasku sypkiego �rednioziarnistego bez grud i kamieni. 
Zag�szczenie tej warstwy, powinno by� przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci 
z uwagi na wła�ciwo�ci materiału rur. Warstwa ta musi by� starannie ubita po obu stronach 
przewodu. Stopie� zag�szczenia obsypki winien by� kontrolowany i wynosi� wg standardowej 
próby Proctora I = 95%. 
Obsypk� ochronn� wykonywa� warstwami do wysoko�ci 30 cm powy�ej wierzchu rury.  
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Zasypka powinna by� wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wymagania 
struktury nad ruroci�giem (tereny zielone, place, drogi i ulice). Mo�na do tego celu u�y� 
materiału rodzimego.  

 Uwaga: Ze wzgl�du na mo�liwo�� naruszenia struktury obsypek przy demonta�u 
szalowania nale�y zachowa� nast�puj�cy sposób ich wykonania: 
• obsypk� wykonywa� warstwami z jednoczesnym demonta�em szalunku przydennej cz��ci 
wykopu 
• zag�szczenie warstwy obsypki wykona� po demonta�u pasa szalunku w jej obr�bie po 
zag�szczeniu pierwszej warstwy uło�y� kolejn�, zdemontowa� szalunek w jej obr�bie, zag��ci� 
itd. 
Wykopy zasypywa� r�cznie i zag�szcza� wibratorami płytowymi. 
Zasypka i zag�szczenie gruntu nie powinno spowodowa� uszkodzenia izolacji oraz uło�onego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubo�� warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosi� co najmniej 0,30 m.  
Zasypanie kanału lub przewodu przeprowadza si� w trzech etapach: 

� Etap I-szy – wykonanie warstwy ochronnej rury z wył�czeniem odcinków na zł�czach 
� Etap II-gi – po próbie szczelno�ci zł�cz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

poł�cze� 
� Etap III-ci – zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zag�szczeniem i rozbiórk� 

deskowa� i rozpór �cian wykopu 
Materiał zasypowy powinien by� uzyskany z wykopu i powinien on by� wolny od wszelkich 
szkodliwych substancji takich jak materiał organiczny, psuj�cy si� lub nie daj�cy si� zag��ci�. 
Kiedy materiał zasypowy jest niedost�pny z wykopu, Wykonawca uzyska taki materiał z urobisk. 
Materiał ten nie b�dzie zawierał �adnych szkodliwych substancji takich jak glina ekspansywna, 
�mieci, materiał organiczny, psuj�cy si� lub nie daj�cy si� zag��ci�. Jako�� materiału 
zasypowego musi by� akceptowana przez Inspektora.  
Materiał zasypowy z urobisk powinien by� dobrze sortowany.  
Po zako�czeniu wykopów Wykonawca wyrówna urobisko i pozostawi je w stanie 
uporz�dkowanym,  zaakceptowanym przez Inspektora.  

5.4.6. WYMAGANIA DOTYCZ�CE ZAG�SZCZENIA GRUNTÓW 

W czasie zag�szczania grunt winien mie� wilgotno�� równ� wilgotno�ci optymalnej. 
Sprawdzenie wilgotno�ci nale�y przeprowadzi� laboratoryjnie lub metodami polowymi. 
W zale�no�ci od uziarnienia stosowanych materiałów oraz u�ywanego do zag�szczania sprz�tu 
mo�na okre�li� grubo�� zag�szczanej warstwy, która nie powinna by� wi�ksza ni� 0,50 m. 
Przy doborze sprz�tu do zag�szczania gruntu, nale�y ka�dorazowo przewidzie� zasi�g 
negatywnego oddziaływania tego typu prac na obiekty znajduj�ce si� w najbli�szym otoczeniu 
placu budowy. 
Ustala si� minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w pasie drogowym: 

− dla warstw do gł�boko�ci 2,0 m p. p. t. - 0,98 
− dla warstw poni�ej 2,0 m p. p. t.   - 0,96 

Badanie kontrolne nale�y wykona� sond� udarow� lub proctorem do gł�boko�ci wykonywanego 
wykopu.  
 
5.4.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ�CEGO UZBROJENIA 
Wykonawca zapewni skuteczne zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia, np. przez zastosowanie 
podpar�, podwiesze� itp. 
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Krzy�uj�ce si� z wykopami pod projektowane kanały i przykanaliki sanitarne istniej�ce 
uzbrojenie podziemne, nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika 
wła�ciwej instytucji, w sposób nast�puj�cy: 
Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowa� dwudzieln� rur� typu „AROT” i podwiesi� 
na długo�ci co najmniej po 1,5m od osi skrzy�owania, mierz�c prostopadle od osi kanałów: 
dla kabli NN - φ110mm PVC, 
dla kabli SN - φ160mm PVC. 
Rury lub połowizna winna by� wyprowadzona 0,5m poza �cian� wykopu przewodu 
kanalizacyjnego. Przewody wodoci�gowe zabezpieczy� poprzez obudowanie i podwieszenie.  
Uwaga: 
W przypadku wyst�pienia kolizji z istniej�cym uzbrojeniem, której nie mo�na rozwi�za� poprzez 
zmian� rz�dnych posadowienia kanału, istniej�cy przewód koliduj�cy z kanałem nale�y 
przebudowa�. 
 

5.4.8. PRÓBY SZCZELNO�CI 
Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nale�y wykona� prób� 
szczelno�ci zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz zaleceniami producentów rur. Próby nale�y 
wykona� na eksfiltracj� wody z przewodu oraz infiltracj�. Pozytywny wynik próby na eksfiltracj� 
pozwala na rezygnacj� z próby na infiltracj�. 
Prób� na eksfiltracj� nale�y przeprowadzi� po wykonaniu obsypki kanału o grubo�ci ca 30cm 
ponad wierzch rury. 
 
5.5. LIKWIDACJA SZAMB 
Przed przyst�pieniem do likwidacji szamb nale�y je opró�ni� i wszystkie powierzchnie 
wewn�trzne dna, �cian i stropów zmy� wod� i zdezynfekowa� wapnem. Aby umo�liwi� dost�p 
do wn�trza szamba w celu opró�nienia go a nast�pnie prawidłowego zasypania całej kubatury – 
nale�y rozku� strop nad szambem. Po opró�nieniu i oczyszczeniu szamba, przyst�pi� do 
wypełnienia go piaskiem. Wierzch zasypki doprowadzi� do poziomu o 20 cm ni�ej ni� istniej�cy 
poziom terenu. Pozostał� cz��� wypełni� ziemi� urodzajn�. 
Inwestorowi przekaza� protokół likwidacji szamb wraz z niezb�dnymi dokumentami (np. 
potwierdzenie wywiezienia nieczysto�ci). 
 
5.6. ODBUDOWA NAWIERZCHNI 

Na działkach drogowych nr 36/98 i 36/102 przygotowano istniej�ce studnie 
przył�czeniowe wraz z kró�cami przył�czeniowymi w taki sposób, �e nie b�dzie konieczno�ci 
rozkopywania nawierzchni pobocza drogi. Studnia istniej�ca jest zlokalizowana na styk z granic� 
działek Inwestora nr 36/95 i 36/96. Studnie ko�cz�ce przył�cza zlokalizowane s� w drodze 
wewn�trznej o nawierzchni ziemnej.  
Po wykonaniu prac wszystkie nawierzchnie (ziemne, zielone) doprowadzi� do stanu 
pierwotnego.  
 Kanały zewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wytrasowano w drogach 
wewn�trznych. W ramach odbudowy nawierzchni nale�y przywróci� przejezdno�� poprzez 
prowadzenie  zasypki z zag�szczeniem wz = 1. Po wykonaniu prac wszystkie nawierzchnie 
(ziemne, zielone) doprowadzi� do stanu pierwotnego.  
 
6.0. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola zwi�zana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by� przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002. Wyniki przeprowadzonych 
bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
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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� badanie ponownie. 
Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa� nast�puj�ce badania zgodno�ci z projektem 
budowlanym i wykonawczym: wykopów otwartych, podło�a, zasypu przewodu, materiałów, 
uło�enia przewodów na podło�u, szczelno�ci przewodu na eksfiltracj�, zabezpieczenia 
przewodu, studzienek przed korozj�. 
- Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� polega na porównaniu wykonywanych 
b�d� wykonanych robót z dokumentacj� projektow� oraz na wzajemnej zgodno�ci na podstawie 
ogl�dzin i pomiarów. 
- Badania wykopów otwartych obejmuj� badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpiecze�stwa pracy, a ponadto obejmuj� sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 
- �Badania podło�a naturalnego przeprowadza si� dla stwierdzenia czy grunt podło�a stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno��, nie został podebrany, jest zgodny 
z okre�lonymi warunkami dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy 
PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodno�ci z warunkami okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej oraz w dokumentacji geotechnicznej nale�y przeprowadzi� dodatkowe badania wg 
PN-EN 1997-1:2008 i wprowadzi� korekt� do dokumentacji projektowej oraz przedstawi� do 
akceptacji Inspektorowi. 
- Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 
- �Badania warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona� przez pomiar jego wysoko�ci nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar nale�y wykona� z dokładno�ci� do 10 cm w miejscach odległych od siebie 
nie wi�cej ni� 50 m. 
- Badania nasypu stałego sprowadza si� do badania stopnia zag�szczenia gruntu nasypowego 
wg PN-EN 124: 2000, wilgotno�ci zag�szczonego gruntu. 
- �Badanie materiałów u�ytych do budowy kanalizacji nast�puje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
okre�laj�cych jako�� wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami okre�lonymi w ST oraz bezpo�rednio na 
budowie przez ogl�dziny zewn�trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
- �Badania w zakresie kanałów i studzienek obejmuj� czynno�ci wst�pne sprowadzaj�ce si� do 
pomiaru długo�ci (z dokładno�ci� do 10 cm) i �rednicy (z dokładno�ci� do 1 cm), badanie 
uło�enia przewodu na podło�u w planie i w profilu, badanie poł�czenia rur i prefabrykatów. 
Uło�enie kanału na podło�u naturalnym powinno zapewni� oparcie rur na co najmniej ¼ 
obwodu. 
- Sprawdzenie wykonania poł�cze� rur i prefabrykatów przeprowadzi� przez ogl�dziny 
zewn�trzne. 
- �Badanie szczelno�ci odcinka przewodu kanalizacyjnego na eksfiltracj� obejmuj�: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wod� i odpowietrzenie przewodu, pomiar 
ubytku wody. 
Podczas próby nale�y prowadzi� kontrol� szczelno�ci zł�czy, �cian przewodu i studzienek. 
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno�ci nale�y poprawi� uszczelnienie, a w razie 
niemo�liwo�ci oznaczy� miejsce wycieku wody i przerwa� badanie do czasu usuni�cia 
nieszczelno�ci. 
- �Badanie szczelno�ci odcinka przewodu na infiltracj� obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
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szczelno�ci nale�y prowadzi� obserwacj� i robi� odczyty co 30 min. poło�enie zwierciadła wody 
gruntowej na zewn�trz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
- �Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozj� nale�y wykona� od zewn�trz po 
próbie szczelno�ci odcinka przewodu na eksfiltracj�. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Roboty realizowane w ramach niniejszego kontraktu maj� charakter ryczałtowy.  
Zasady rozlicze� podano w umowie. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne.  
Odbiór cz��ciowy obejmuje badanie: 
- zgodno�ci wykonanych robót z dokumentacj�, 
- �materiałów, 
- �szczelno�ci. 
Długo�� odcinka podlegaj�cego odbiorom cz��ciowym nie powinna by� mniejsza ni� jeden 
przelot (od studzienki do studzienki). 
Wyniki przeprowadzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokółu i wpisane do Dziennika 
Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzaj�cej. 
Odbiór ko�cowy obejmuje: 
- sprawdzenie protokółów odbiorów cz��ciowych 
- �sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnie� 
- �sprawdzenie prawidłowego zako�czenia i wykonania cało�ci robót przewidzianych 
dokumentacj� 
Wyniki odbioru ko�cowego nale�y uj�� w protokóle. 
Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
- �projekt budowlany bran�y sanitarnej 
- �Dziennik Budowy 
- �atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci za roboty podano w Dokumentach 
Przetargowych.  

10.0 PRZEPISY ZWI�ZANE  

1. PN-B-01700:1999 Wodoci�gi i kanalizacja. Urz�dzenia i sie� zewn�trzna. Oznaczenia 
graficzne. 
2. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 
4. PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
7. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody i �cieków. Praktyka instalowania pod ziemi� i nad 
ziemi� 
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8. PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych. 
9. 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�. 
10. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodno�ci 
11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 
12. PN-EN 1917:2004 PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i �elbetowe 
13. PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegaj�ce z tworzy sztucznych stosowane 
podczas układania kabli i ruroci�gów podziemnych. 
14. PN-EN 13598:2009 Studzienki kanalizacyjne wykonane w systemie tworzyw sztucznych 
15. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627),  
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880) 
17. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
18. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste 
 
 Inne dokumenty: 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, 
Warszawa 2003. 
2. Instrukcja zabezpieczania przed korozj� konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzaj�ca przydatno�� 
do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z prefabrykowanych 
elementów betonowych i �elbetowych. 
4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 
pozytywnie oceniaj�ca przydatno�� studzienek kanalizacyjnych do stosowania w in�ynierii 
komunikacyjnej. 
5. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania. 
6. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
 


