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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy 
wodociągów  i rurociągów do odprowadzania ścieków, w ramach zadania p.n. „ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
„Saniko” Sp. z o.o. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą warunków, sposobu i zasad prowadzenia robót i 
obejmują zakres przewidziany w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Instalację  należy wykonać 
w dowiązaniu do istniejącej w pomieszczeniu  instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- demontaż istniejącej instalacji, 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji, 

 
1.4. Określenia podstawowe SST 

 
Definicje i skróty oraz zgodne są z odpowiednimi przepisami i normami.  

2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne wymagania i zasady wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Typ, rodzaj, ilość i jakość niezbędnych materiałów określona jest  w projekcie budowlanym. 
3.1. Przewody 
 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur  z rur PP np. systemu BOR plus PN 10 łączonych za 
pomocą złączek zgrzewanych z rurami w procesie polifuzji termicznej. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych 
w kielichach gumowymi pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
3.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową stojącą 
standardową 
3.3. Izolacja termiczna 
Izolację przeciwroszeniową rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. : 

- -dla przewodów montowanych swobodnie w pom. ogrzewanych – 9 mm, - do instalacji 
podtynkowych (czerwona) np. Termacompakt S. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 

4. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Podczas wykonywania robót przewidziany jest następujący sprzęt: betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150 dm3, samochód dostawczy 0.9 t, samochód skrzyniowy do 5 t, wciągarka ręczna do 1.0 
t, wyciąg, żuraw okienny przenośny. 
 

5. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
5.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

5.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 

5.4. Izolacja termiczna 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków, należy 
wykonać zgodnie z opisami zawartymi w przywołanych katalogach dla konkretnych pozycji 
kosztorysowych oraz opisami w założeniach ogólnych a także  szczegółowymi wytycznymi producentów 
materiałów i urządzeń, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych; 
część II. 

6.1. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej 
na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć 
do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

6.2. Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Rozstaw uchwytów mocujących (przesuwnych ) dla przewodów z wkładką aluminiową prowadzonych 
poziomo powinien wynosić odpowiednio; 
- dla średnicy dn 16 mm - 1,10 m 
- dla średnicy dn 20 mm - 1,10 m 
- dla średnicy dn 25 mm - 1,25 m 
- dla średnicy dn 32 mm - 1.45 m 
- dla średnicy dn 40 mm - 1.60 m 
Punkty stałe na pionach i poziomach należy stosować maksimum co 6,0 m . 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 2,50 
m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 
 
Instalację kanalizacyjną montować z rur i kształtek kielichowych PVC klasy S – WAVIN łączonych na 
gumowe uszczelki dwuwargowe. 
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Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC niskoszumowego – astolanu – 
WAVIN.  
Półpion zakończyć zaworemi napowietrzająco-odpowietrzającym – zgodnie z opisem w projekcie 
budowlanym. 
Zaprojektowano ceramikę sanitarną serii NOVA-KOŁO - umywalkę z półpostumentam. 
Na przewodzie kanalizacyjnym - zamontować rewizje. 
 

6.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Przed 
przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i 
kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań obowiązujących norm . Montaż przyborów i urządzeń 
należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt 
Nr 7 COBRTI INSTAL). 

6.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie 
odpowietrzyć. Kontrole wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO. Instalacje wodociągowe” (zeszyt Nr 7) Jeżeli przewody i ich 
połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 

6.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności robót określonych w p. 1.3. Kontrola 
jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

8. OBMIARY ROBÓT 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Rozliczenie robót następować będzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie 
tabeli wartości elementów robót. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykraczających poza 
zakres przetargu rozliczane one będą na podstawie zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu 
robót do wykonania z zachowaniem tych samych norm, standardów parametrów jak zamówienie 
podstawowe. 
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9. ODBIORY ROBÓT  
Odbioru robót objętych niniejszą ST dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego po uprzednim 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę.  
Roboty określone w p. 1.3. uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
jeżeli zostały spełnione wymagania określone w pkt. 5 i 6 niniejszej ST. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” Zakres badań odbiorczych. Badania 
przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.10 i 
pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 
Zakres badań odbiorczych: 

- badanie szczelności, 
Podczas dokonywania badan należy wykonywać pomiary: 

- temperatury wody -( dokładność odczytu ±0,5 C) 
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów rożnicowych ( dokładność 

odczytu min 10) 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego . 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

Odbiór częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, 
jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 
niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –
częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizacje odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płatność  należy przyjmować zgodnie z p. 8 niniejszej ST po odbiorze robót.  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


9  
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-10735  
Tytuł:  KANALIZACJA – PRZEWODY KANALIZACYJNE – WYMAGANIA I BADANIA PRZY 

ODBIORZE 
Grupa katalogowa: 0721 
Charakter prawny: OB (obowiązująca) 
Inst. ustanawiająca: PKNMiJ 
Data ustanowienia: 30-11-1999 
Normy zastąpione: PN-86/B-02480; PN-90/B-02711; PN-81/B-03020; PN-91/B-10703; PN-85/B-10726; BN-
83/8836-02; BN-87/8972-06 
PN-83/B-10700.04 
Tytuł:  INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE – WYMAGANIA I  

BADANIA PRZY ODBIORZE – PRZEWODY WODY ZIMNEJ Z POLICHLORKU WINYLU I 
POLIETYLENU 

Grupa katalogowa: 0721 
Charakter prawny: OB (obowiązująca) 
Inst. ustanawiająca: PKNMiJ 
Data ustanowienia: 30-11-1999 
Normy zastąpione: PN-81/B-10700.00; PN-81/B-10700.01; PN-81/B-10700.02,  
PN-83/B-10700.02 
Tytuł: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE – WYMAGANIA I  

BADANIA PRZY ODBIORZE – PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ  Z RUR STALOWYCH  
Grupa katalogowa: 0721 
Charakter prawny: OB (obowiązująca) 
Inst. ustanawiająca: PKNMiJ 
Data ustanowienia: 30-11-1999 
Normy zastąpione: PN-81/B-10700.00; BN-71/6755-04 
PN-83/B-10700.01 
Tytuł: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE – WYMAGANIA I  

BADANIA PRZY ODBIORZE – INSTALACJE KANALIZACYJNE  
Grupa katalogowa: 0721 
Charakter prawny: OB (obowiązująca) 
Inst. ustanawiająca: PKNMiJ 
Data ustanowienia: 30-11-1999 
Normy zastąpione: PN-81/B-10700.00; PN-77/B-75700.01 
PN-81/B-10700.00 
Tytuł: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE – WYMAGANIA I  

BADANIA PRZY ODBIORZE – WSPÓLNE WYMAGANIA I BADANIA  
Grupa katalogowa: 0721 
Charakter prawny: OB (obowiązująca) 
Inst. ustanawiająca: PKNMiJ 
Data ustanowienia: 30-11-1999 
Normy zastąpione: PN-67/N-54910;PN-70/B-02151;PN-65/B-10702; PN-81/B-10740; PN-71/B-10420; PN-76/B-
02440;  
 PN-72/B-10722 
 
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH; CZĘŚĆ II ; 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy instalacji 
centralnego ogrzewania  w ramach zadania p.n.  
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach w.w. zadania – w zakresie wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu (wymianie) instalacji centralnego ogrzewania, w remontowanych 
pomieszczeniach. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy  dokumentacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie nowej 
instalacji centralnego ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach  oraz  demontaż starej w 
niezbędnym zakresie. 
W zakres robót wchodzą: 
1) Demontaż instalacji grzejników  w remontowanych pomieszczeniach . 
2) Wykonanie nowej instalacji i montaż grzejników. Szczegóły w opisie technicznym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Definicje i skróty są 
zgodne z odpowiednimi przepisami i normami.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach c.o. 
1.5.1.Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
1.5.2.Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
2) wyroby budowlane, dla których wydano i dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U.Nr99/98 poz. 673) 
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4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
budowlanych mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
1.5.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
według indywidualnej dokumentacji sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
1.5.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia wymienione w punkcie 1.5.3. oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
1.6.1. Instalacja c.o. powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
1.6.2. Instalacja c.o.powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisów techniczno-budowlanych wydanych w drodze Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270), zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy 
Prawo Budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym art.8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
1.6.3. W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 
użytkowania, zgodnie z §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spełnienie 
wymagań wymienionych w 1.6.1. i 1.6.2. jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań 
ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do 
przedmiotu tej ekspertyzy. 
1.6.4. Instalacja c.o. powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu 
użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania, zgodnie z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie 
zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy 
Prawo Budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 
Należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji grzewczych wodnych muszą odpowiadać 
normie PN-80/H-74277.  

1.2. Prowadzenie przewodów instalacji 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach zapewnić 
możliwość odwadniania , natomiast w najwyższych odpowietrzania instalacji.  
Przewody w krytych bruzdach lub w podłodze powinny być zinwentaryzowane . Przewody muszą mieć 
zapewnioną właściwą kompensację wydłużeń z maksymalną samokompensacją.  
Przewody muszą mieć możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz cieplnego. Przewód 
zasilający powinien znajdować się po prawej stronie , powrotny po lewej od strony patrzącego na nie. 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów zimnej wody oraz gazowych .  
Rozmieszczenie podpór : 

dn 10 - 20 mm  1,5 mb  
dn 25 mm   2,2 mb  
dn 32 mm   2,6 mb  
dn 40 mm   3,0 mb  
dn 50 mm   3,5 mb  
dn 65 mm   3,8 mb 

Tuleje ochronne.  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne . W tulei ochronnej 
nie może znajdować się żadne połączenie rury . Tuleja ochronna powinna być rura o 2 cm większą od 
średnicy przy przejściach przez ściany , natomiast o 1 cm większą przy przejściach przez stropy . 
Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym. 

1.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.3.1. Montaż armatury .  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia. Armatura po 
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi 
i konserwacji.  
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem na kierunku przepływu na armaturze.  
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym.  
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.  
Armatura spustowa winna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach do 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.  
Zawory regulacyjne do stabilizacji ciśnienia należy montować z zaleceniami producenta urządzeń.  
Zastosowane zawory do stabilizacji ciśnienia muszą posiadać płynną zmianę nastawy w ustalonym 
zakresie regulacji. Nastawa zaworów musi odpowiadać wielkości wynikającej z obliczeń hydraulicznych.  

1.4. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej  
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Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej oraz montaż kryz regulacyjnych, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy 
montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji w stanie zimnym.  
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.  
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy 
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.  

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji  
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze 
stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym 
instalacji.  

1.6. Izolacja cieplna  
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji 
cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli:  
 

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w którym 
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,  

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwie podłogi i projektowana temperatura powierzchni 
podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,  

c) z projektu technicznego instalacji wynika wymaganie zastosowania izolacji cieplnej, 
prowadzonych w warstwach podłogowych.  

 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia.  
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią cementem, smarami 
itp. Oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  
 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Prace budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Przy pracach przy przecinaniu stali należy 
stosować zabezpieczenia istniejących wykładzin ściennych i podłogowych. Przy zamurowywaniu 
zwracać szczególną uwagę na zamontowane tuleje ochronne (przestrzeń między rurociągiem, a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym).  

1.7. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu ich własności technicznych. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia 
montera instalacji c.o., a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty wiercąco-kłujące, pilarki do metalu, 
sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne. 
Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary 
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.  

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych wymaganiami producenta. Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały 
przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac 
budowy z hurtowni. Wykonawca może się tutaj posiłkować specjalistycznym transportem będącym w 
dyspozycji hurtowni, bądź transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód 
dostawczy do przewozy materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zakres wykonania instalacji c.o. 
Zakres robót obejmuje:  

1) Demontaż instalacji grzejników  w remontowanych pomieszczeniach . 
2) Wykonanie nowej instalacji i montaż grzejników. Szczegóły w opisie technicznym. 
 

Instalacja grzejnikowa została zaprojektowana jako trójnikowa ze złączkami zaciskowymi.  
Od istniejących  przewodów, instalację rurociągów prowadzić w warstwach podłogowych a następnie 
pod grzejniki w warstwach podłogowych.. Przewody zabezpieczyć otuliną do instalacji podtynkowych 
np. Termacompakt S.  

• Instalację wykonać z rur polipropylenowych z wkładką aluminiową . 
Połączenia wykonać za pomocą złączek zaciskowych. 

• Rurociąg zasilający sprowadzić do warstw posadzkowych w bruździe ściennej. 
• Średnice zostały opisane na rozwinięciu instalacji c.o. Przewody należy mocować do posadzki 

podwójnymi opaskami zaciskowymi. Jako kompensatory wykorzystano łuki, kolana i odsadzki 
wynikające ze zmiany kierunku prowadzenia przewodów.  

 
Przewody należy mocować do podłoża podwójnymi opaskami zaciskowymi. Jako kompensatory 
wykorzystać łuki, kolana i odsadzki wynikające ze zmiany kierunku prowadzenia przewodów.  
Przewody poziome i piony należy zaizolować po uprzednim wykonaniu prób ciśnieniowych. 
W miejscach montażu automatycznych odpowietrzników należy zapewnić do nich dostęp poprzez 
zmontowanie np. drzwiczek rewizyjnych, jeśli przewody podlegają zabudowie. 
Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe płytowe firmy Retting Purmo typu V (zasilane z 
boku). 
Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcją producenta w odległości minimum 10 cm od lica ściany 
wykończonej i nie niżej niż 12 cm od podłogi. Do zamontowania grzejników w odpowiedniej odległości 
od ściany należy stosować zestawy fabryczne. 
Grzejniki są wyposażyć w  zawory termostatyczne z głowicą np. firmy Danfoss typu RTD 3130. 
Spustu wody z instalacji w celach jej ewentualnego remontu można dokonać poprzez zawory spustowe 
zamontowane w podwęźle. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I ODBIORY ROBÓT 
6.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Po wykonaniu instalacji sporządzić należy dokumentację techniczną powykonawczą, która powinna w 
szczególności zawierać: 
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną i nominalnymi parametrami pracy 

instalacji, 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji, tj. projekt którego realizację potwierdzili kierownik robót 
- instalacyjnych i inspektor nadzoru, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany 

i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze) 
- oświadczenia wykazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 

stosowania w instalacji wentylacyjnej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami 
i obowiązującymi normami, 

- instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

- na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, 

6.2. Zakres badań odbiorczych  
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z 
tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia 
przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją 
wewnętrzną.  

6.3. Badania odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej  

6.3.1. Warunki wykonania badania szczelności  
a) Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
b) Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.  

c) Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.  

d) Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego.  

e) Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.  

6.3.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną  
a) Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte.  

b) Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie 
należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do 
chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie 
zaworów stopowych. Zaleca się połączenie z elementem otwierającym zawór stopowy węża 
elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody popłucznej do przenośnego zbiornika lub 
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kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić 
automatyczny odpowietrznik.  

c) Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i 
uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 

d) Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. 
Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy 
odłączyć kocioł od instalacji.  

e) Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu, należy przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w 
celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności.  

f) Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:  
§ zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 

obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji,  
§ nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z 

odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 
minimalizacji skutków korozji.  

6.3.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną  
a) Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 

w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
b) Podczas badania powinien być używana cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) 

o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:  
§ 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,  
§ 0,2 bar przy zakresie wyższym.  

c) Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia.  

d) Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji.  

e) Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne).  

f)  Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności . 

6.4. Odbiór techniczny – końcowy 
Instalacja powinna być zgłoszona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:  
 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,  
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 

gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne),  

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia 
[2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z  oszczędnością energii.  

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
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- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 
- obmiary powykonawcze, 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
- instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 
- sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się: 
- protokolarnym przejęciem instalacji wentylacji mechanicznej do użytkowania lub 
- protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 

z uzasadnieniem. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn tego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

7. OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji centralnego 
ogrzewania. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) Projekt wykonawczy  
b) Przedmiar robót  
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  
d) Normy:  

[I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz1157, Nr120/00 poz. 1268, 
Nr5/01 poz.42, NM00/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr115/01 poz1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 
74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)  
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)  
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów ocen 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673)  
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a 
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
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znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58)  
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58)  
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej 
(Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r)  
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi z dniem 10.11.2003r)  
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 
kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)  
[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)  
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.  
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.  
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności.  
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.  
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.  
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.  
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i 
wartości orientacyjne.  
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia  
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.  
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  
PN-B-02025/2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 
i zamieszkania zbiorowego.  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWiiORB) 
SST-03. 

ROBOTY ZIEMNE 
 

Kod CPV wg słownika zamówień: 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-05- ROBOTY ZIEMNE odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót ,które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 
BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji robót w ramach 
zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres Robót objętych SST. 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje wykonanie przykanalików deszczowych i podłączenie wspustów 
deszczowych z osadnikami w tym: 

1.3.1 Roboty przygotowawcze: 
1) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk 

odpadów, rumowisk. 
2) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
3) Oznakowanie robót. 
4) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

1.3.2 Roboty zasadnicze: 
1) Rozbiórka nawierzchni betonowych 
2) Wykopy w gruncie kat. I – IV. 
3) Wykonanie podsypki pod rurociągi. 
4) Wykonanie obsypki rurociągu z zagęszczeniem warstwami. 
5) Zasypywanie wykopu z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z wykopu lub ukopu wraz z konieczną wymianą lub 

odziarnieniem gruntu. 
6) Wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku. 
7) Plantowanie terenu po zakończeniu prac. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w OST  pkt 1.4. Ponadto: 
− budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki 

stateczności i odwodnienia. 
− wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki 

nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
− zasypka - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
− ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypki lub wywieziona na 

składowisko i unieszkodliwienie 
− wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,  
− wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
− bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 

obciążeniem. 
− grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie 

rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

− grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
− odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem 

do późniejszego zasypania wykopu, 
− unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
− składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z wykopów pozyskanie i koszt 

utrzymania obciąża wykonawcę, 
− plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości 

do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
− kategoria gruntu - podział gruntu na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-72/8932-01 
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− wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 
Is = Pd / Pds 
gdzie:  Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), , zgodnie z BN-77/8931-12, 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

− Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d 60/d 10 
gdzie:  d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
− Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
Io = E2 / E1 
gdzie:  E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 
2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz 
za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

a) grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów i ukształtowanie terenu, 
b) grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów i ukształtowanie terenu, 
c) grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu (na podsypkę, obsypkę i zasypkę), 
d) ziemia urodzajna. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

− mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
− bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

Tabela 2 Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 . 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne warstwy nasypów 
poniżej strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i łamane 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 
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2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od 
wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL 
od 35 do 60% 

do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

 4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe przepalone 
7. Wysiewki kamienne o zawartości 
frakcji iłowej poniżej 2% 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe 
z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2% 

pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

Na górne warstwy nasypów 
w strefie przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe przepalone 
zawierające mniej niż 15% ziarn 
mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach i miejscach 
zerowych do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe 
gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
 
3 SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki z osprzętem  podsiębiernym. 
− ładowarki, 
− zagęszczarki wibracyjne, 
− zestaw do ewentualnego odwadniania wykopów. 
 
4 TRANSPORT 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy 
wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami 
Umowy. 

5.2 Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy : 
− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 

budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów 

przekroju podłużnego i przekroju poprzecznych wykopu, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, głębokości wykopu, 
zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysu robót ziemnych należy umieć posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp., 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, 
istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

− 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 zapewniający ich eksploatację. 

− Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 
− Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu 

odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

5.3 Likwidacja zieleni 
Nie  dotyczy. 

5.4 Zdjęcie warstwy humusu 
Nie  dotyczy. 

5.5 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód w trakcie prowadzenia robót 
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i 
na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

a) Wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym, 
odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych. 

b) Nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów odwadniających (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zależnie od rodzaju 
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych). 

c) Wykonanie drenażu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacją do pompowania wody. 
d) Zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów. 
e) Należy przyjmować następujące współczynniki filtracji: 

− piaski drobne: - do 2,0 m/d, 
− piaski średnie i grube - 7,7 do 10,0 m/d, 
− pospółki i żwiry - 18,0 do 25,0 m/d. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt 
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów  spoistych i nie mniejszy niż 
2% w przypadku gruntów niespoistych. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntu oraz terminu wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopu, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na 
etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych. 
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5.7 Odspojenie gruntów skalistych 

5.7.1 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 
a) głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom dna wykopu, 
b) nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
c) rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, 

równiarek itp.). 

5.8 Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno 
wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

5.9 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Roboty ziemne należy wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych. 

5.9.1 Wykopy 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1–0,2m. mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do 
głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 
wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 
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 zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt 
w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.9.2 Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–
86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 
obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm . 
Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

5.9.3 Podsypka, obsypka, zasypka i zagęszczanie 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić 15 cm. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 
cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN-86/B-02480 Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być 
układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do 
wykonania podłoża. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Pozostałą część wykopu 
wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną 
Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 
Zaleca się aby: 
− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwiru i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w granicach  

Wn = Wopt ± 2 %, 
− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn 

zagęszczających, 
− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością wody. 
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
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Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu 
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
Uwaga: w przypadku gruntu nie nadającego się do zasypu należy go wymienić na taki, który odpowiada wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych oraz odpowiednich norm. 
Roboty ziemne należy wykonywać w wykopach wąsko przestrzennych 
5.10.Umocnienie wykopów 
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 
5.10.1 Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 

1) Doniesienie materiału i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiału do potrzebnych wymiarów. 
2) Wyrównanie ścian wykopu. 
3) Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
4) Przykrycie wykopu balami. 
5) Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
6) Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

5.10.2 Ścianki szczelne 
Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 1966r. ), Zasady wykonywania ścianek 
szczelnych: 

– Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i posmarowane towotem lub innym 
tłuszczem mineralnym. 

– Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów były 
przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa 
pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

– Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali o średnicy 20-28 cm, 
wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m. 

– Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian o wysokości ponad 10 m lub w 
jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 
mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

– Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się z osią ścian lub być 
równoległą do niej. 

– Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku nawrotach kafara posuwającego 
się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. 

– Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem 
należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być 
chroniony głowicą ochronną. 

– Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich pokonania lub wprowadzić zmiany w 
wykonaniu ściany w stosunku do projektu. 

– Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania niezbędnej 
liczby brusów klinowych i nie wystąpienia rozerwania zamków. 

– Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych ścian stwierdza 
Inspektor Nadzoru. Kierownik budowy ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki 
szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

1) Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do prowadzenia książki 
obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

2) data, 
3) odcinek ściany, 
4) numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
5) odchylenie, deformacja, ucięcia, 
6) położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
7) napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

5.11 Grunt pozostały po wbudowaniu 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z 
dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 
2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostały po wbudowaniu 
winien być unieszkodliwiony. Miejsce i technologię unieszkodliwienia gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszych SST oraz OST. Grunt pozostały po wbudowaniu w świetle obowiązującego 
prawa będzie traktowany jako odpad i będzie unieszkodliwiany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp wynikające z 
obowiązku ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu będą wliczone przez Wykonawcę w ceny 
jednostkowe robót ziemnych. 
5.12 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

1) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa 
zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

2) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie 
geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki  lub drobnego żwiru), 
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3) zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne 
należy zasięgnąć rady ekspertów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Program zapewnienia jakości; Zasady kontroli jakości robót; Pobieranie próbek; Badania i pomiary; Raporty z badań; Certyfikaty i 
deklaracje – zostały opisane w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna p. 6 – KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej 
w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w 
Normach. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy 
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych SST lub odpowiednich normach. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
a) dziennika laboratorium Wykonawcy, 
b) dziennika budowy, 
c) protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji centralnego ogrzewania. Obmiar powinien być 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Instalacja powinna być zgłoszona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:  
 

– zakończono wszystkie roboty montażowe.  
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,  

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawy płatności wynikają z zapisów umowy o wykonanie robót. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN-298-l:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 
7. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
8. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanki. 
9. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
11. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
13. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 

1994r. 
14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 

lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. 
U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) Normy 
pomocnicze: 

15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą. 
17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
18. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod kanalizacyjnych. 
19. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy kraj UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWiiORB) 
SST-04. 

KANALIZACJA DESZCZOWA  
 
Kod CPV wg słownika zamówień: 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągu i 
rurociągów do odprowadzania ścieków. 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-04- KANALIZACJA SANITARNA odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót ,które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
„Saniko” Sp. z o.o. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji robót w ramach 
zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres Robót objętych SST. 
Zakres prac realizowanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

a) Wykonanie przykanalików deszczowych i podłączenie wpustów ulicznych z osadnikami do istniejącej studni. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w OST  pkt 1.4. Ponadto: 

– AKPiA – zakres inwestycji /robót branżowych/ mający na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację określonych parametrów 
technologicznych. 

– Armatura - Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest 
sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

– Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia 
ścieków. 

– Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w pionie. 
– Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 

utwardzony. 
– Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
– Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
– Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części 

założonych procesów technicznych. 
– Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
– Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny składający się ze szczelnych zbiorników pompowych, zaopatrzonych w 

pompy, układ sterowania oraz armaturę tłoczną i rurociągi tłoczne. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne 
przepompownie ścieków spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki pośrednio (poprzez inne systemy 
kanalizacyjne) lub bezpośrednio do oczyszczalni. 

– Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika z działania siły 
grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji. 

– Kanalizacja przesyłowa – system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi ścieków z jednego do drugiego punktu 
zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni kanalizacyjnej. 

– Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków sanitarnych od odbiorcy i 
odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

– Kanał - Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków i/lub wód 
powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

– Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 
– Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej. 
– Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.  
– Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich 

wykonania. 
– Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
– Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
– Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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– Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym 
rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia 
terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

– Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

– Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 
studzienki, pompowni, itp. 

– Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 
okres budowy. 

– Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający przewód kanalizacyjny. 
– Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 

nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
– Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi 
i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

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

–  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

– Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 
– Przepompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń 

elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków 
przepływu kanalizacji sanitarnej/przesyłowej. 

– Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

– Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg itp. 

– Przyłącze kanalizacyjne - Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług 
z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. 

– Przewód kanalizacyjny - Kanał - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny odprowadzane są ścieki. 
– Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje w skutek ciśnienia 

wytworzonego przez pompy. 
– Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
– Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, 

albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

– Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek 
lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

– Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
– Przepompownia ścieków - Przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty 

tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. 
– Przyłącze wodociągowe - Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w 

nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 
– Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego. 
– Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z 

zastosowaniem pomp lub podnośników. 
– Rurociąg grawitacyjny - System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 
– Sieć - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi 

odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego. 
– Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory 

roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 
– Ścieki bytowe - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w 

wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych 
budynków. 

– Ścieki komunalne - Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

– Ścieki przemysłowe - Ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z 
prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich 
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

– Urządzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 34

– Urządzenia wodociągowe - Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do 
magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

– Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do 
picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z 
sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 

– Wpust ściekowy uliczny - Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. Wykonany z 
odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu 
odciążającym (zamontowaną w krawężniku). 

– Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i 
obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 

– Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
– Złączka - Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich 

uszczelnieniem. 

2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji 
obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 2.1 Rurociągi 
Zamawiający dopuszcza stosowanie systemów kanalizacyjnych innych niż opisane w dokumentacji projektowej i niniejszej SST pod 
warunkiem zastosowania kompletnego, spójnego systemu.  
2.1.1 Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U 
Minimalne własności fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC-U: 

– Klasa S: sztywność obwodowa SN8 (8 kN/m2, SDR=34) m in. pod drogami i w miejscach kolizji, 
– rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, 
– niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub z warstwą z PVC o innych 

właściwościach fizyko-chemicznych. 
– Medium: ścieki sanitarne, ścieki deszczowe 

2.1.2 Parametry fizyko-mechaniczne rur ciśnieniowych PVC 
Rury PVC ciśnieniowe stosowane jako rury ochronne (przy kolizjach z innym uzbrojeniem) winny posiadać parametr SDR 41 

2.2 Studnie kanalizacyjne 

2.2.1 Studnie betonowe 
Wody opadowe z placu punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych będą realizowane , za pomocą dwóch wpustów ulicznych 
żeliwnych D400 ustawionych na studzienkach betonowych Ø 500 z osadnikiem - Wp1 i Wp2 i dalej włączone do istniejącej studni 
kanalizacji deszczowej D3.  
Przykanalik wykonać z rur i kształtek PVC-U” ze ścianką litą ø 160 x 4,7 PVC-U  klasy „S”, SN8, SDR34 łączonych na uszczelki 
gumowe wargowe umieszczone w standardowej długości kielichach zapewniających szczelność i elastyczność połączenia rur 
między sobą. Rury wprowadzić do studzienki D3 z uszczelniającymi wkładkami „in situ” osadzonymi na budowie w istniejącej studni. 
Istniejące na terenie studnie kanalizacji deszczowej D1-D3 wyregulować do projektowanych rzędnych terenu. . 

 

2.2.2 Materiały izolacyjne 
Przy budowie systemów kanalizacji deszczowej stosować należy następujące materiały izolacyjne: 

– kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - spełniające co najmniej wymagania normy BN-85/6753-02. 
– lepik asfaltowy spełniający wymagania normy PN-74/B-26640 
– papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 
– inne materiały izolacyjne określone w dokumentacji technicznej (np. wełna mineralna, płyta styropianowa). 
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3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
– komplet elektronarzędzi, 
– komplet narzędzi ślusarskich, 
– nożyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne, 
– żuraw samochodowy, 
– koparka, 
– betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
– zagęszczarka wibracyjna, 
– pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
– ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

. 4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu:.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących srodków 
transportu: 

– samochód skrzyniowy, 
– samochód dostawczy, 
– samochód samowyładowczy, 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zakres robót przygotowawczych 
– Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
– Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
– Oznakowanie robót. 
– Lokalizacja istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne) 
– Ocena stanu technicznego budynków zlokalizowanych w pobliżu Robót. Ocena stanu technicznego winna być 

udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta dokumentacją fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca 
wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym 

– Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmują: 

– Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
– Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
– Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
– Łączenie rur i kształtek, 
– Wykonanie studni, 
– Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociągu, 
– Próby szczelności sieci i odcinków, 
– Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami 
Kontraktu. 

5.4 Montaż rurociągów z PEHD i kanałów z PVC-U 
Montaż rur PE, PVC-U, studni PE/PP oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

5.4.1 Warunki montażu rur z PEHD 
Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze 
względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej 
warstwie materiału wypełniającego. 
Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający 
odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu. 
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5.4.2 Warunki montażu rur z PVC-U 
Zaleca się montaż przewodów z PVC-U w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur 
wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy 
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
W przypadkach, gdy spadki dna kanałów przekraczają 12,5 % - przy łączeniu rur i na wlocie do studzienek kanalizacyjnych miejsca 
obetonować, na długości po 50 cm w obie strony, zabezpieczając przed rozsunięciem się kolektora. 
W miejscach odgałęzień kanałów bocznych nie włączanych bezpośrednio do studni należy zamontować trójniki PVC i wykonać kaskadę 
pionową z rur PVC zakończoną trójnikiem PVC z odgałęzieniem na wysokości projektowanej rzędnej przyłącza oraz zaślepieniem korkiem 
PVC. Całość kaskady należy zaoporować pełnym blokiem betonowym. 

5.4.3 Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów 
Rury z PEHD i PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystogliniastych lub żwirowych, 
nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu należy wypełnić gruntem piaszczystym 
nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. 
W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. Wypełnienie przestrzeni w 
obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co 
najmniej 10cm oraz warstwy grubości co najmniej 10cm nad rurą. 
Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o 
miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego 
w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i 
dynamicznych. 
Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co 
najmniej 30 cm nie zawierała kamieni. 

5.4.4 Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 
drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN. 
Przed połączeniem rur „bose" końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez dostawcę systemu 
kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, 
każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad 
podanych poniżej. 

5.4.5 Metoda łączenia rur PVC 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej. 
Łączenie kielichowe 

– Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
– Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
– Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
– Włożyć koniec bosy do kielicha. 
– Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
– Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego pręta jako dźwigni, 

zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. 
– Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika 

śrubowego. 
UWAGA! 
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry 
i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

5.6 Montaż studni kanalizacyjnych 
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta systemu. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać jako szczelne przy zastosowaniu systemowych przejść. 
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Włączenia kaskadowe do studni należy wykonać z kształtek PVC (trójnik, kolano, sztuca) na wysokości projektowanych rzędnych 
odgałęzień kanałów z zaoporowaniem pełnym blokiem betonowym. 
Montaż żelbetowych studni rewizyjnych 
Studnie sieci międzyobiektowych należy wykonać z kręgów betonowych. Stosować należy kręgi z wmontowanymi fabrycznie stopniami 
złazowymi, a dennice z gotowymi otworami. Prefabrykowane dno studzienki należy posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 
0,2 m. W przypadku dużej wilgotności gruntu – stosować podsypką żwirową. 
Na dennicy studzienki należy posadowić kręgi betonowe na zaprawie cementowej. Kręgi należy przykryć płytą żelbetową pokrywową. Na 
płycie należy zamontować właz żeliwny typu ciężkiego lub lekkiego, zależnie od usytuowania (patrz projekt). Na dnie studzienki należy 
uformować kinetę betonową . 
Stopnie złazowe w kręgach betonowych należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych co 30 cm i odległości 
poziomej osi stopni 30 cm. 
Kręgi betonowe i pozostałe elementy należy zabezpieczyć z zewnątrz przez posmarowanie dwukrotnie lepikiem asfaltowym. 
Alternatywnie prefabrykaty betonowe studzienek od zewnątrz mogą być zabezpieczone fabrycznie środkami do izolacji przeciwwodnych 
na bazie wielosiarczków. Środki gruntujące pod warstwy i powłoki epoksydowe wykonane winny być na bazie żywic epoksydowych. 

5.7 Rury ochronne stalowe 
Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności zgodnie z PN-79/H- 74244. Łączenie rur 
przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć 
trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. 
Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i 
większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. 
Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Spawacze wykonujący złącze powinni mieć aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie dla zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 
Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić 
konieczną ilość i typ płóz. Kielich z rur PEHD/PVC nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory (płozy) powinny 
znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i 
wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10cm, mierząc od krawędzi 
rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy podać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed 
wprowadzeniem rury ochronnej. 

5.8 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający : 

– zamarzanie w nich wody i ścieków w okresie zimowym, 
– uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
– niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala norma PN-EN 1610. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem 
ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą płyt styropianowych odpowiedniej grubości. 

5.9 Przejścia szczelne przez ściany i przejścia pod ławami fundamentowymi 
Do wykonywania przejść szczelnych stosować odpowiednie systemowe kształtki z uszczelką. Przy przechodzeniu rurociągów z tworzyw 
sztucznych pod ławami fundamentowymi, stosować rury osłonowe stalowe lub żeliwne o długości większej o ok. 1m od szerokości ławy, 
tak, by środek rury osłonowej znajdował się pod środkiem przekroju ławy. 

5.10 Połączenia rurociągów z urządzeniami 
Rurociągi łączą się z urządzeniami za pomocą połączeń kołnierzowych lub gwintowanych. 
Połączenia kołnierzowe wykonywać wg zasad podanych wyżej. Połączenia gwintowane wykonywać przy użyciu uszczelek odpowiednich 
do medium, które ma być transportowane oraz rodzaju rurociągu. 

5.11 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, umieszczenie względem 
uzbrojenia podziemnego. 
Wykonanie przekroczeń/skrzyżowań dla sieci przewidzianej do realizacji wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
branżowymi. 
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Miejsca skrzyżowań projektowanych sieci z 
istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć w sposób trwały i skuteczny. 
Przeszkodami na trasie przewidzianej do realizacji kanalizacji sanitarnej są elementy istniejącego uzbrojenia terenu. 
Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach skrzyżowania istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią do wykonania 
przekopów kontrolnych, potwierdzających stan przyjęty w projekcie, na podstawie map sytuacyjno wysokościowych. 
W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach należy powiadomić nadzór inwestorski celem ustalenia 
sposobu zabezpieczenia i usunięcia kolizji. Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
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Minimalne poziome odległości od kanalizacji sanitarnej winny wynosić : 
– od wodociągu 2,0 m 
– od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0 m 
– od kanału deszczowego 2,0 m 
– od napowietrznej linii elektrycznej 1,0 m. 

Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 
W celu zabezpieczenia kabla teletechnicznego, przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne. W celu 
prawidłowej eksploatacji przy prowadzeniu robót budowlanych należy przewidzieć montaż dwudzielnej rury osłonowej montowanej na 
kablach teletechnicznych i energetycznych w trakcie wykonywania prac budowlanych. 
Całość robót prowadzić pod nadzorem Eksploatatora. 
Rury ochronne winny mieć długości zapewniające być zamontowane w odległości 1,50 m przed i za miejscem kolizji. 

5.12 Warunki wyceny prac 
Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposażenia 
technologicznego sieci. Tym samym w ST pominięto specyfikację drobnego sprzętu i materiałów towarzyszących. Koszty związane z 
wyposażeniem sieci w materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenę wykonania robót zasadniczych. 
Uwaga: Różnice pomiędzy ilościami elementów wyposażenia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach w dokumentacji projektowej 
oraz w Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inspektora 
Nadzoru jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robót dla robót wynikających z tego 
Kontraktu i nie będą podstawą innych roszczeń Wykonawcy. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Kontrola wykonania 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej   polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym projektem. 
Należy sprawdzić: 

– wytyczenie osi przewodu, 
– szerokość wykopu, 
– głębokość wykopu, 
– odwadnianie wykopu, 
– szalowanie wykopu, 
– zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
– odległość od budowli sąsiadującej, 
– zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
– rodzaj podłoża, 
– rodzaj rur i kształtek, 
– składowanie rur i kształtek, 
– ułożenie przewodu, 
– zagęszczenie obsypki przewodu, 
– studnie kanalizacyjne 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na 
szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych 
(ziemnych) oraz technologią montażową sieci i urządzeń. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do 
wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien 
być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio 
wyprofilowany teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to 
powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz 
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, zawory przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw 
sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu 
naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką 
oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od 
wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm. 
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się 
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny 
mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 
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6.2 Próby szczelności kanału grawitacyjnego 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu lub infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610. 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

– zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami 

wykonana dokładnie obsypka, 
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
– należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia 

badanie na eksfiltrację: 
– zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 
– poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do 

rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 
– po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w 

czasie: 
– 30 min. na odcinku o długości do 50 m 
– 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

badanie na infiltrację: 
– podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na 

eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i 
Użytkownika. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Zasady sporządzania obmiaru podane są  w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna p.7 – OBMIAR  ROBÓT. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Zasady szczegółowe Odbioru Części Robót 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do 
poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających 
zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

– zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, 

szalowania, 
– prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku przewodów, zmian kierunku, 
– prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, 
– prawidłowości wyników próby szczelności, 
– prawidłowości wykonania izolacji termicznych. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawy płatności wynikają z zapisów umowy o wykonanie robót. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB 
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
3. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
4. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
5. PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków 
6. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
7. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 
8. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie 
9. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 
10. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Modernizacja 
11. PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 6: Układy pompowe 
12. PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 7: Eksploatacja i użytkowanie 
13. PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej 
14. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
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15. PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące 
elementów rurociągu i systemu 

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
17. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
18. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
19. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
20. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 

żelbetowe 
21. PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
22. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
23. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne 
24. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) - Część 2: Rury 
25. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 
26. PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) - Część 4: Armatura 
27. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie 

28. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: 
Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 

29. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesyłania wody i ścieków na 
zewnątrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią 

30. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

31. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne 
32. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
33. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych 
34. PN/B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych 
35. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 
36. PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 

wykonania\ 
37. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
38. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 
39. BN-81/9192-05 Wodociągi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
40. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
41. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
42. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 
43. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
44. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
45. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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