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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru odwodnienia torowiska w ramach: modernizacji 3 sztuk odgałęzień podwójnych w 
Sosnowcu (trójkąt Dańdówka) wraz z przejazdami.” 
 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- budowa kanałów, przykanalików z PVC SN8 o średnicy Φ200, Ф160 mm 
- budowa studni kanalizacyjnej osadnikowe o średnicy Φ1000mm  
- budowa typowych studni kanalizacyjnych niewłazowych o średnicy Φ315mm, PVC 
- budowa studni kanalizacyjnej o średnicy Φ1200mm, Φ1500mm 
- budowa regulatora przepływu Corso w studzience systemowej Wavin o średnicy Φ1000mm 
- wykonanie wpięć w istniejącą kanalizację. 
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
Kanalizacja deszczowa  – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
deszczowych 
Zlewnia – powierzchnia z której są odprowadzane wody powierzchniowe lub ścieki do kanalizacji lub cieku 
wodnego  
Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z  siecią kanalizacyjną. 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód opadowych spływających z powierzchni terenu do 
kanału.  
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz włączenia przykanalików. 
Izolacja pozioma – warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu.  
Izolacja pionowa – warstwa materiałów izolacyjnych, układana na wewnętrznych ścianach studzienki, 
mająca na celu odizolowanie elementów betonowych od wilgoci pochodzącej z gruntu. 
Infiltracja – przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
Osadnik – część studzienki zlokalizowana poniżej odpływu 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 2.0. 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu urządzenia ma na 
celu doprowadzenie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione  
w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry 
techniczne.  
 
2.1. Materiały do wykonania odwodnienia. 
 
Studnie kanalizacyjne kontrolne oraz osadnikowe: 

• Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzience ściekowej stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 1000, 1200, 1500 mm, 
wysokości 250 cm, 500cm oraz 1000cm wg normy PN-EN1917 

• Pierścienie dystansowe 
Pierścienie dystansowej regulacyjne polimerowe o średnicy Dw625mm, Dz 840mm wg normy PN-EN1917 

• Właz kanałowy  
Zastosować właz kanałowy typu ciężkiego kl. D400 zamykany na gumową uszczelkę spełniający normę 
PN-EN124:2000 Właz studni zlokalizowanej poza pasem utwardzonym powinien być zabezpieczony 
obudową betonową o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,2m. 

• Zwężka redukcyjna 
Stosować zwężki redukcyjne o średnicy DN625/1000, wysokości 600mm wg normy PN-EN1917  
Płyty fundamentowe: 
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Płyty fundamentowe powinny posiadać grubość 20 cm i być wykonane z betonu klasy  min. C12/15  
• Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru, należy zagęszczać do 95% Proctora, grubość min. 
20cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-11111 

• Beton 
Beton hydrotechniczny C12/15 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1  

• Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-998 
Studnie kanalizacyjne niewłazowe: 

• Rura karbowana  
Stanowi trzon studzienki, wykonana z PVC-u SN4 o średnicy Φ315mm,  

• Kineta  
Wyprodukowana jako element monolityczny z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami, o wbudowanym 

spadku 1,5%. Wykonana z polipropylenu. 
• Właz kanałowy  

Zastosować właz kanałowy typu ciężkiego kl. D400 zamykany na gumową uszczelkę spełniający normę 
PN-EN124:2000. 
Kanały, przykanaliki deszczowe:  

 Wykonać z rur PVC-U o średnicy Ф200x5,9, Φ160x4,7mm, SDR 34, SN8 z wydłużonym kielichem 
łączonych na uszczelkę zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009. 
Regulator przepływu: 
Regulator przepływu należy zastosować firmy Wavin typ Corso Orifice w studzience Tegra Ф1000 z  
materiału PE, o wysokości studzienki 2.36m średnica dopływu DN200,  

 
2.2 Regulacja wysoko ściowa włazów 
Włazy żeliwne studni dostosować do rzeczywistej niwelety drogi, chodnik. Przy osadzaniu włazów 
stosować maksymalnie 3 pierścienie regulacyjne o wysokości maksymalnej 10cm każdy. 
 
2.3. Składowanie materiałów  
Rury kanałowe: 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
deszczowych  oraz przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych. 
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Rury układać według poszczególnych 
grup, wielkości gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  
Kręgi: 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
Włazy kanałowe i stopnie: 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
Kruszywo: 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt.3.0. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym wynikającym  
z technologii prowadzenia robót: 
-koparką gąsienicową 0,4m3  
-spycharką gąsienicową 74 kW  
-żurawiem samochodowym 5 do 6 t. 
-deskowaniami systemowymi do wykonania szalunków 
-wibratorem powierzchniowym do zagęszczania podsypki piaskowej lub piaskowo – żwirowej 
- piły tarczowej, 
- młota pneumatycznego, 
- sprężarki powietrza, 
- dźwigu samochodowego, 
- zagęszczarki wibracyjnej, 
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji placu 
budowy.  
 
4. TRANSPORT 
Warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 4.0. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t oraz 
samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.  
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Transport elementów wielkogabarytowych powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego 
należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych w czasie transportu sprzętu i akcesorii należy je 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. Transport 
powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Rozpocz ęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
ziemnych  
i instalacyjnych 
•  elementy budowlano – konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym.   
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś przyłącza i wpustu deszczowego powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzn. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
5.4. Roboty ziemne   
Wykopy pod przewody  należy wykonać o ścianach pionowych szalowanych z zastosowaniem rozpór 
zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.Wykop pod przewody należy rozpocząć od 
najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzanie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciąganie sznura 
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.  
Wydobywaną ziemię na okład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 1,0m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20cm. Wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować 
nad wykopem na wysokości ca 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie osi przewodu.   
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację.  
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej  20m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +

 /-   3cm dla gruntów zwięzłych, + /-   5cm, dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + /- 5cm. 
  
5.4.1. Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
 
 
5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.   
Wymagania przy wykonaniu obudowy  pionowych ścian wykopów zostały ujęte w polskiej normie PN-
90/M-47850.Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt proponowanych metod 
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zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Rozwiązanie to powinno zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu, gdzie będą 
montowane przewody kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczyć pracę ludzi na dnie wykopu.  
Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15cm nad przyległy teren w celu zabezpieczenia 
wykopu przed napływem wód deszczowych.  
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury zagęszczonego (obniży się poziom 
zagęszczenia gruntu). 
Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu 
wraz z zagęszczeniem gruntu. 
 
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy  
Przy budowie kanalizacji z zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  
- powierzchniowa 
- drenażu poziomego  
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
Dla kanałów budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną  
z tłucznia lub żwiru grubości 15cm.  
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co 50m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresję statystycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury  
obsadowej o średnicy 0,14m.  
Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle.  
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem 
ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.  
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych  
w trakcie wykonywania robót.  
 
5.4.4. Podło że wzmocnione (sztuczne).    
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
-  podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły) makroporowatych i kamienistych 
- podłoże żwirowo – piaskowe 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.)  
o małej grubości po ich usunięciu 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających) 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów 
•  jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,20m dla sieci kanalizacji deszczowej, a dla 
studzienek co najmniej 0,20m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.   
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niż 10%.  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie  +/- 1cm. 
Badania pod podłoża umocnionego zgodnie z PN-EN 1610. 
 
 5.4.5. Zasypka i zag ęszczanie gruntu. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur.  
Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach 
etap II po próbie szczelność złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka 
odeskowań i rozpór ścian wykopu  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie ulegał zniszczeniu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
obrębie wykopów powinien wynosić pod jezdnią Is=1,0m. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1 – 0,3m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań  
i rozpór ścian wykopu. 
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Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonej w Specyfikacji 
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.  
 
5.5. Szczególne warunki bezpiecze ństwa pracy. 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej 
normie PN-B-10736:1999.  
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno 
składować urobku.  
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu z zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być 
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0m. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej 
normie PN-90/M-47850. 
Ponieważ należy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu w miarę wykonywania zasypu 
wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu – patrz pkt. 5.4.2  
-zatem stosowane rozwiązania muszą zapewnić bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym w wykopie,  
w całym cyklu realizacji przewodów deszczowych. 
 
5.6. Roboty monta żowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. i 5.4 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacji. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia 
kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.6.1. Ogólne warunki układania kanałów. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów  
w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30m. 
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610. Materiały użyte do 
budowy przewodów powinny być zgodny z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej albo dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 
rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej ¼ długości odwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami 
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią pośrodku długości rury) i mocno podbić z 
obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu  
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowej nie może przekraczać + /- 20mm dla rur.  
Spadek dna rury  powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać + /- 1cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypywać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nami grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  
 
5.6.2. Kanały, przykanaliki z rur PVC 
Przewody powinny być tak układane na podłożu naturalnym, aby opierały się na nim wzdłuż całej długości 
co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewody 
powinny być ułożone zgodnie z dokumentacja projektową. Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury o mocno ubite, aby rura nie zmieniała 
położenia do czasu uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienie złączy rur z tworzyw sztucznych można wykonać: dla rur kanalizacyjnych kielichowych 
poprzez uszczelki wargowe umieszczone w kielichach rur i kształtek. Rury drenarskie należy układać na 
wyprofilowanym podłożu z zachowaniem minimalnego spadku zgodnie z projektem technicznym. 
Przewody należy obsypać piaskiem na całej  długości. Grubość obsypki 30cm. Rury należy układać w 
temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5oC. Przed zakończenie dnia roboczego końce kanałów należy zabezpieczyć przed zamuleniem. 
Wykonanie przykanlików: 
- trasa przykanalików powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie 
- przekrój przewodu przykanalika nie mniejszy niż DN160 
- spadki przykanalików zgodnie z dokumentacją projektową. 
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5.6.3. Studzienki kanalizacyjne Φ1000, Φ1200 Φ1500mm 
Studzienkę należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki gumowe z 
dnem prefabrykowanym i wbudowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi. Elementy wykonane z betonu 
muszą posiadać wytrzymałość klasy min. C35/45 , wodoszczelność min. W8 oraz nasiąkliwość poniżej 5%. 
Do regulacji włazów stosować wyłącznie pierścienie z polimerbetonu. Studnie należy wyposażyć w właz 
żeliwny klasy D400 spełniający normę PN-EN124:2000. 
Budowę studzienek ściekowych należy prowadzić przy użyciu elementów typowych, w gotowym i suchym 
wykopie obiektowym 1,5 x 1,5m oraz  2,0x2,0 i posadowić na podsypce piaskowej gr. min. 20cm oraz na 
fundamencie z betonu gr ok.20cm. Połączenie rur wg instrukcji producenta. 
Wykonawca wykona z materiałów spełniających wymogi określone w punkcie 2.1. niniejszej specyfikacji. 
Montaż studni należy prowadzić na wstępnie wyrównanym i odpowiednio równym podłożu w sposób 
zgodny z instrukcją producenta studni oraz wymogami Inżyniera Kontraktu. Prace ziemne związane  
z posadowieniem studni Wykonawca wykona zgodnie z wymogami specyfikacji ”Roboty ziemne”. Właz 
kanałowy zamontowany na pierścieniach powinien spełniać wymogi określone w pkt. 2.1. niniejszej 
specyfikacji. 
 
5.6.4. Studzienki niewłazowe Φ315 
Typowe studzienki niewłazowe składające się z 3 części: kinety , rury karbowanej stanowiącej trzon 
studzienek, zwieńczenia studni. Kinety są wykonane fabrycznie jako elementy monolityczne z fabrycznie 
umieszczonymi uszczelkami, wykonane z polipropylenu. Studzienki należy wyposażyć we właz żeliwny 
typu ciężkiego zgodnie z normą PN-EN124:2000. 
 
5.6.5. Próby szczelno ści 
Próbę szczelności urządzeń należy wykonać łącznie z kanałem ogólnospławnym zgodnie z PN-EN-
1610:2001 
 
Szczelno ść na infiltracj ę 
Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie i obiekcie. 
Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi 
studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest ograniczona  
w normie. 
Badanie na infiltrację dla kanalizacji przeprowadzić w czasie 1godz. przy czym napływ wody z gruntu nie 
powinien przekraczać wartości dopuszczalnej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: 
• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: 
a) jakości materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  
- dokumentów załączonych do sprawy 
- oględzin zewnętrznych 
b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  
• zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Polskimi Normami i szczegółowych specyfikacji technicznych  
- badań wykonywanych robót ziemnych  
- badań wykonywanych instalacji 
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji 
- prób i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych i przewodów  
- sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu 
- pomiarów sprawdzających wykonywanych instalacji 
Wszystkich czynności kontroli jakości i robót dokonuje się komisyjnie.  
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 
protokołach lub w dzienniku budowy. 
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, 
wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru 
końcowego budowy.  
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać Świadectwa jakości wydane przez producenta i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
6.3. Kontrola jako ści robót.   
6.3.1. Kontrola jako ści wykonania robót z : 
- Dokumentacja Projektową  
- Specyfikacją Techniczną  
- Polskimi lub branżowymi normami 
- Warunkami technicznymi wykonania i montażu 
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- Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 
- Poleceniami Inwestora Zastępczego 
 
6.4 Wymagania ogólne bada ń. 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować 
następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża 
wzmocnionego, zasypu przewodów, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów 
na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia studzienek przed korozją. 
- Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót bądź 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa prac, 
a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
- Badania zasypu przewodów sprawdza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 
- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50cm. 
- Badania nasypu trwałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
- Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża  
z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża  
i głębokość ułożenia podłoża. 
- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentacji określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 
- Badania w zakresie przewodów, studzienek, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego obejmują 
czynności wstępne sprowadzające się do pomiarów długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy  
(z dokładności do 1cm) badanie ułożenia przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia 
rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodów na poboczu wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co 
najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne.  
- Badania prawidłowości osadzenia włazów żeliwnych należy przeprowadzić prze oględziny zewnętrzne. 
- Badanie szczelności odcinka przewodów na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. Położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz  
i w kinecie poszczególnych studzienek. 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od norm określonych w pkt. 5 specyfikacji, powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć 
przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 
• Kanały 1mb 
dla każdego typu i średnicy, długość liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek, pomniejszoną 
o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych, studzienek zamontowanych na kanalizacji) 
• studzienki wpustów deszczowych dennica dolna (osadnik) element pośredni (z wylotem bocznym), 
pierścień odciążający, pierścień utrzymujący wpust żeliwnym 1szt. 
• obudowa włazów 1m2  
• wpusty żeliwne deszczowe 1szt.  
• próba szczelności dla kanalizacji deszczowej 1mb 
dla każdej średnicy rury, długość liczy się jako sumę odległości  między osiami studzienek (bez potrąceń)  
• rurociągi wraz z kształtkami 1mb  
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dla każdego typu rury i średnicy, długość mierzyć wzdłuż osi przewodu, od ogólnej długości należy wliczyć 
długość kształtek, długość zwężek należy wliczyć do długości rurociągu o większej średnicy. Długość 
rurociągów liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę 
średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) studzienek. 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00„Wymagania Ogólne” pkt.8.0  
Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót zanikających i odbioru końcowego po 
zakończeniu budowy. 
 
8.1. Odbiór cz ęściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokość przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo – wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych, stan 
terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 
uzbrojenie podziemne przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy, a także przekrój podłużny terenu, 
zadrzewienie 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury  
• Dziennik Budowy  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości usytuowania w planie rzędnych i głębokości ułożenia 
• jakości wbudowania urządzeń i materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
• ułożenia urządzenia na podłoże wzmocnionym 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia przewodów 
• badania szczelności na infiltrację 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczna, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 6.3. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50m. Wyniki  
z przeprowadzonych badań powinny być ujęto w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Obiór ko ńcowy 
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności  
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• instrukcje obsługi 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną 
• projekt powykonawczy 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstęp od Dokumentacji Projektowej 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania urządzeń i armatury 
• protokoły badań szczelności 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- opracowanie technologii wykonania wykopów o głębokości większej od 4m, 
- wywóz ziemi na czasowy odkład, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopów liniowych i obiektowych, 
- odwodnienie wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- budowa kanałów deszczowych z rur PVC 
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- wykonanie studzienek kontrolnych i ściekowych ulicznych z osadnikiem i syfonem, 
- regulacja pionowa istniejących studzienek, 
- wykonanie izolacji obiektów, 
- próby szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
- zasypywanie wykopów liniowych i obiektowych, 
- przywóz ziemi z czasowego odkładu, 
- demontaż istn. kanałów, 
- demontaż istn. studni, 
- kontrola jakości robót, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjne dokumentacji powykonawczej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy. 
PN-86/B-02480        Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020        Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i badania przy 
 odbiorze.  
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. 
 Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
PN-EN 206-1           Beton część 1. Wymagania , właściwości produkcja i zgodność. 
PN-EN1917             Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego  
   włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-92/B-10729        Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN-1610            Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykła. 
PN-1401-1:2009      Podziemne bezciśnieniowe  systemy przewodowe PVC-U  
                                 do odprowadzania kanalizacji. 
PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
         Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 124.200       Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego   

i kołowego 
PN-B-11111           Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego. 
PN-EN-998           Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-EN12620        Kruszywa do betonu 
 
10.2. Normy bran żowe. 
BN-62/6738-03    Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04    Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07    Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  
                            Wymagania techniczne. 
BN-77/8931-12    Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-72/8932-01    Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
10.3. Akty prawne. 
Dziennik Ustaw z 2000r.  Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane. 
Dziennik Ustaw z 1997r.  Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy. 
Dziennik Ustaw z 1972r.  Nr 13, poz.93 – Sprawa bezpieczeństwa i higiena przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Dziennik Ustaw z 2002r.  Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
Dziennik ustaw z 1993r.  Nr 96 poz. 438 – Bezpieczeństwo i higiena pracy w oczyszczalni ścieków. 
 
10.4. Inne dokumenty.   
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane z systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki 
sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 – wydane przez CORBIT INSTAL 
– Warszawa, sierpień 2001r. 
 

 


