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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy realizacji zadania: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki, 78-300 Świdwin dz. 
nr 34, 312/4 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Umowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
technologicznych i obejmują : 
 
L.P. NAZWA Jednostka Ilość 
1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna PCV o średnicy 

 200mm 
 

mb 
 

 
210 

      
2 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna PCV o średnicy 

 315mm 
mb 

 
4 

 
3 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna PCV o średnicy 

 630mm 
mb 

 
519 

 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Umowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rurociąg grawitacyjny 
 
 Rurociągi grawitacyjne wykonywać z rur kanalizacyjnych PCV-U o przekroju kołowym, 
klasy S (lite) SDR 34 o sztywności 8 kN/m2 łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. 
Rury te muszą charakteryzować się: 
- odpornością na obciążenia statyczne i dynamiczne 
- odpornością na korozję ogólną i wżerową 
- odpornością na długotrwałe oddziaływanie kwaśnego i zasadowego środowiska                 
   gruntowo-wodnego i olejów 
- odpornością na oddziaływanie chemiczne ścieków 
- odpornością na ścieranie w wyniku wód mocno zamulonych 
- gładką powierzchnią wewnętrzną 
- niskim współczynnikiem chropowatości powierzchni 



 
 
 
2.2. Studzienki kanalizacyjne i wpusty. 
 
 Studzienki kanalizacyjne kierunkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B-10729:1999. Należy zastosować studnie o średnicy 1200mm (studnie D2, D3, D5, D7) z 
wodoszczelnego, mrozoodpornego betonu klasy nie niższej niż B-45 wg normy DIN 4034 cz. 1, 
które powinny składać się z: 
- dna betonowego, 
- kinety z betonu hydrotechnicznego klasy B-25 
- kręgów betonowych , 
- płyty pokrywowej żelbetowej pod właz żeliwny na obciążenia 40 t  
(otwór umieszczony z boku ), 
- włazu kanałowego typu D400, wykonanego z żeliwa, odpowiadającego wymaganiom norm:  
  PN-H-74051 -2 oraz PN-EN 124:2000, pierścienia dystansowego typu BS AR-01, 
- uszczelek z mieszanki gumowej A AC 5363 wg normy PN-85/C-94153.02, 
- stopni złazowych, żeliwnych odpowiadających wymaganiom normy PN-64/H-74086 lub DIN 
1212 E,   montowanych fabrycznie w dnie i kręgach, 
- złączek montażowych  PVC do podłączenia przewodów. 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. 
Wpusty uliczne z kręgów betonowych  Ø500 na płycie betonowej  z osadnikami 0,50m  
wg PN 74/H-74081. Wpusty z pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną  
klasy D400. 
 
2.3. Dokumentacja 
 
 Materiały winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i 
atest higieniczny. 
Kręgi betonowe i płyty nastudzienne żelbetowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą  
i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B". 
 
2.4. Składowanie 
 
 Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym: 
• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 
• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych  
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 
• rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 
• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury  
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 
wkładki itp.). 
• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 



• nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
• niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, 
• z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV,  
w związku, z czym należy chronić je przed: 
• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Wszystkie materiały i urządzenia 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 
zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
- Koparka gąsienicowa 0,40 m3 
- Koparka kołowa 0,15 m3 
- Samochód dostawczy  
- Samochód skrzyniowy 5-10t  
- Samochód skrzyniowy 10-15t 
- Samochód skrzyniowy  
- Piła do cięcia nawierzchni 
- Spycharka gąsienicowa 55kW 
- Spycharka gąsienicowa 74kW  
- Ubijak spalinowy 200kg  
- Zagęszczarka wibracyjna  
- Żuraw samochodowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 
- Samochód dostawczy  
- Samochód skrzyniowy 5-10t  
- Samochód skrzyniowy 10-15t 



- Samochód skrzyniowy  
 Transport powinien zapewnić  
- stabilność pozycji załadowanych materiałów 
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem 
- kontrolę za- i wyładunku 
 
4.1. Rury 
 
 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących 
w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji 
poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
4.2. Transport, załadunek i rozładunek elementów studni. 
  
 Przy załadunku i rozładunku należy przestrzegać następujących zasad: 
- podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem), 
- prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą, 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu  
i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna, 
- do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiedniej szerokości „gardzieli" 25-30 mm  
i udźwigu 1000-1500 kg na hak; użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie 
przenoszonych elementów. 
 Przy transporcie należy przestrzegać następujących zasad:  
- zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania, 
- środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością, zachwiania równowagi środka transportowego, 
- przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie, 
– prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu 
i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni  
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami, 
- liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości materiału prefabrykatów i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 
- przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych, 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi, 



- prefabrykaty posiadające prostą, płaską powierzchnię wsporczą, powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 
- włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 
 
4.3. Transport kruszyw. 
 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
               Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.2.  Zakres robót przygotowawczych 
 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) rozebranie nawierzchni 
c) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
d) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
e) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
    odprowadzenia ścieków 
f) teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych 
g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
h) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
i) wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z 
Dokumentacją Projektową) 
 
5.3.  Zakres robót zasadniczych sieci. 
 
5.3.1. Ogólne warunki układania /montażu/ przewodów 
 
 Montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia niższej od 0°C nie jest możliwy. . 
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 przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć  
w postaci zaślepek, korków itp. 
 
5.3.2. Układanie przewodów na dnie wykopu 
 
 Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 



wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 
stronach.. 
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 w co najmniej 
3/4 jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 
0,01 m. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
 
5.3.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
 
 Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
• zamarzanie w nich ścieków lub wody 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 ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 
być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu 
powinny być takie jak w tablicy poniżej. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla 
uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego 
kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
 
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania 
gruntu.. 
 
Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania przewodu hu (m) 

0.8 1.0 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 
5.3.4. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
           
Skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym 
 
 W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie 
odkrywki w celu ustalenia faktycznej głębokości posadowienia tego uzbrojenia. Prace te należy 
wykonywać wyłącznie pod nadzorem służb technicznych użytkowników tych mediów. Przy 
układaniu proj. sieci kanalizacji sanitarnej poniżej ułożonego uzbrojenia istniejące uzbrojenie 
zabezpieczyć za pomocą koryt drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujących rury nad 
dnem wykopu. Alternatywnie przejścia te można wykonać poprzez przebicie tuneli w gruncie na 
długości 2-3 m. W obrębie skrzyżowań należy starannie zagęścić grunt zasypki by nie nastąpiło 
osiadanie rurociągów. 
 
Układanie przewodów kan. deszczowej  w pobliżu słupów energetycznych i telefonicznych 
 



 Przy prowadzeniu prac ziemnych w pobliżu słupów energetycznych N/N i telefonicznych 
należy zachować odległość min 2,0 m. W przypadku niemożliwości zachowania w/w odległości 
roboty ziemne należy zakończyć w odl. 2,0 m od słupa. Pozostawiony nie przekopany odcinek 
przy słupie przejść metodą przewiertu ręcznego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy 
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrole i  badania laboratoryjne 
 

• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych  i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów.  Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

• 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 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.4. Próby szczelności rurociągów i kanałów 
 
 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę hydrauliczną, jednakże w 
przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę 
pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane  
w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki 
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 
ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 



• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 
odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C, 
• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 
w celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom, 
• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków, 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej 
ST. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych  
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 
 
8.1. Zasady szczegółowe.  
 
8.1.1. Odbiory techniczne przewodu. 
 
 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, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na: 
• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z 
prób szczelności, 
• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST : 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne, 
• roboty montażowe : rurociągi kanalizacji deszczowej, studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe 
• kontrola jakości 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem 
organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót 
j)  wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy  
l)  uporządkowanie placu budowy po robotach 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
• BN-83/8836    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze 



• PN-8 l/B-10725   Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
• Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" opracowany przez COBRTI „Instal"- Warszawa 1988 r. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów 
Programu Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


