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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

INSTALACJE SANITARNE 

 

D 01.01.00 INSTALACJA OGRZEWANIA 

D 01.02.00 INSTALACJA WOD.-KAN. 

D 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

D 01.04.00 PRZYŁĄCZE WODY 

D 01.05.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI 
 
 
 
Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. 
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych. 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
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D 01.00.00 INSTALACJE SANITARNE  
 

D 01.01.00  INSTALACJA OGRZEWANIA CPV 45331000-6 
 

1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania instalacji ogrzewania dla potrzeb Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków 
w m. Pruchnik woj. podkarpackie. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót: Instalacji ogrzewania z zastosowaniem grzejników elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji 
ogrzewania zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i  kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ogrzewanie. 
2.2.1. Grzejniki elektryczne o wydajności 1500 W jednofazowe typ OMP-1. 
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3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji ogrzewania. 

Do wykonania robót instalacji ogrzewania Wykonawca robót powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 
 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2. Instalacja ogrzewania. 
- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branŜ. 
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” 

wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obowiązującymi normami i przepisami 
- Przed przystąpieniem do uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 
- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń. 
- Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji. 

Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 
- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Inwestora. 

 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór częściowy. 
a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 
postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 
8.3. Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia naleŜy przedłoŜyć 
protokoły odbiorów częściowych, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego 
z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych 
c) w szczególności naleŜy skontrolować 

- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania montaŜu urządzeń 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

 
 
 

D 01.02.00  INSTALACJA WOD.-KAN. CPV 45332000-3 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania wewnętrznej instalacji wod.-kan. dla potrzeb Rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w m. Pruchnik woj. podkarpackie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót:  

1. Instalacji wody. 
2. Kanalizacji sanitarnej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji wodno 

- kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Instalacje wody zimnej. 
2.2.1. Zawór antyskaŜeniowy typ BA2760 DN25. 
2.2.2. Zawór antyskaŜeniowy typ BA2760 DN32. 
2.2.3. Zawory antyskaŜeniowe przy zaworach ze złączką do węŜa HA216 DN3/4” 
2.2.4. Przewody stalowe ocynkowane DN40 
2.2.5. Przewody polietylenowe 16x2,0, 32x3,0, 40x4,0 
2.2.6. Zawory odcinające kulowe DN40, DN32, DN15 
2.2.7. Hydrant ogrodowy DN25 w szafce ściennej wnękowej 
2.2.8. Zawory ze złączką do węŜa DN15 
2.2.9. Ogrzewacze elektryczne OW-10B 
2.2.10. Baterie zlewowe ścienne 
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
2.3.1. Rury PVC łączone na uszczelkę 
2.3.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych 
zewnętrznych 
2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowej układać na podsypce piaskowej 20 cm, zasypka 
15 cm piaskowa. 
2.3.4. Kratki PVC φ110. 
2.3.5. Rozkucia posadzek pod nowoprojektowane przewody kanalizacji podposadzkowej 
2.3.6. Wywiewki φ110PVC. 
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2.3.7. Zawory napowietrzająco – odpowietrzające DN50 
2.3.8. Rewizje DN110 
2.3.9. Zlewy 
 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wod.-kan. 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji 
z rur PVC. 

 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2. Instalacja wod.-kan. 
- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branŜ. 
- Do montaŜu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-74/H-74200) 

korzystać z łączników z Ŝeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392), połączenia 
gwintowane naleŜy uszczelniać przy uŜyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub 
przędzy z konopi. Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno uŜywać minii lub 
farb miniowych. Rury stalowe moŜna łączyć przy pomocy łączników zaciskowych. Zmiany 
kierunku prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać wyłącznie przy uŜyciu łączników, 
niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych.  

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR 
zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  

- Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których 
prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić instalację wodą 
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oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę 
od początku. Po stwierdzeniu szczelności naleŜy poddać instalację próbie podwyŜszonego 
ciśnienia. 

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację wody 
naleŜy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych. Płukanie naleŜy 
przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu  dyspozycyjnym. Po płukaniu instalację napełnić 
wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza.  

- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 
warunkom: 
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków naleŜy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 
oględziny. 

 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
8.3. Odbiór częściowy. 

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których 
w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego, 

b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.4. Odbiór końcowy. 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody 

naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe 
sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej naleŜy przedłoŜyć protokół 
odbiorów częściowych i prób szczelności 

c) w szczególności naleŜy skontrolować 
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
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- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodu 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane. 
 
10.1. Normy. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 
wodne - Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa 

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

D 01.03.00  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
CPV 45331000-6 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb Rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w m. Pruchnik woj. podkarpackie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót:  
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1. Wentylacji mechanicznej obsługiwanej przez zespoły wentylacyjne dla 
poszczególnych grup pomieszczeń. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
- roboty instalacyjne – wszystkie prace instalacyjne związane z wykonaniem instalacji 

wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej 
- wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty instalacji wentylacji 
- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót 
- procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami.  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego 
wykonania.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. Materiały. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Instalacja wentylacji. 

- Przewody i kształtki  wentylacyjne typ A/I prostokątne z blachy ocynkowanej  

- Przewody i kształtki wentylacyjne typ SPIRO, BI kołowe PN-EN 1506:2001 
- Kratki wentylacyjne nawiewne 
- Kratki wentylacyjne wywiewne 
- Osiatkowanie otworu 
- Podstawy dachowe tłumiące 
- Czerpnie ścienne 
- Wyrzutnia dachowa 
- Przepustnice wielopłaszczyznowe 
- Króćce elastyczne do podłączenia centrali 
- Filtr z węglem aktywnym DN250 L=0,6m 
Dla obsługi poszczególnych  układów wentylacyjnych przewiduje się zastosowanie: 
- aparatu grzewczo – wentylacyjnego typu NEOLUX II 
- Wentylator dachowy DAs-250 
- Wentylator dachowy DAs-160 
- Wywietrzak dachowy BORA-250 
- Centrala nawiewna 1440 m3/h 
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3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej 

Do wykonania robót instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca robót powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 
- do robót montaŜowych system rusztowań przejezdno-przesuwnych i podnośniki noŜycowe. 
 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2. Instalacja wentylacji 
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-MontaŜowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowiązującymi 
normami i przepisami 

- Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z BN-88/8865-04 o połączeniach 
kołnierzowych z blachy ocynkowanej.  

- W kanałach o szerokości powyŜej 500mm zamontować wsporniki usztywniające oraz 
wykonać wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego.  

- Przewody okrągłe wykonać w technologii Spiro  
- Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi i podciągów.  
- Wszystkie kolana wentylacyjne wykonać z łopatkami kierującymi.  
- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  
- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń. 
- Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 

z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 
sprawozdania 

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu 
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiającego, jedynie w przypadku 
zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych 
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia 
budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 
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6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- odcinki kanałów dla których wymagana jest próba szczelności, w zakresie podanym 

w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiającym 
- konstrukcji wsporczej, otworów i bruzd, 
- przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta: oględziny zewnętrzne, wymiary, 

kompletność, sztywność konstrukcji, działanie mechanizmów, wzrokowo szczelność 
połączeń 

- odbiór techniczny urządzeń wentylacyjnych nastąpi po zakończeniu montaŜu 
i przeprowadzeniu prób. Ma on na celu stwierdzenie, czy urządzenia i instalacja nadają się 
do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane. 
 
10.1. Normy. 

-B-76001:1996 

-78/B-10440 

Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. 
Szczelność. Wymagania i badania. 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
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D 01.04.00  PRZYŁĄCZE WODY CPV 45231300-8 
 

1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania przyłącza wody do budynku odwadniania osadu dla potrzeb 
Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w m. Pruchnik woj. podkarpackie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z wykonaniem: 

- montaŜu hydrantu zewnętrznego nadziemnego φ80 z zasuwą odcinającą φ80 
- przyłącza wody φ40PE, 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  przyłącza 
wody zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko-
nuje i  kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona 
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania doty-
czące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne pkt. 2.” 
 
2.2. Przyłącze wody. 
2.2.1.  Przewody z rur i kształtek PE80 SDR11 PN10  
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- śr.40mm 
2.2.2. Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa φ80 mm z miękkim uszczelnieniem klina, skrzynką 
uliczną duŜą i trzpieniem teleskopowym z PE 
2.2.3. Hydrant nadziemny φ80 
2.2.4. Armaturę oznakować tabliczkami wg wymogów określonych w PN-86/B-09700.  
2.2.5. Przewody wodociągowe oznakować taśmą oznacznikową z wkładką metalową 
szerokości 30 cm. 
2.2.6. Przy kolanach powyŜej 45oC, hydrantach ppoŜ., zasuwach wykonać bloki oporowe 
z betonu klasy B-15 zgodnie z normą BN-81/9192-05. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania przyłącza wody. 
Do wykonania przyłącza wody Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

• pompy do odwodnienia wykopów Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• samochody samowyładowcze 
• wciągarki ręczne, mechaniczne 
• pompy od odwodnienia wykopów 
• beczkowozów 
• do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie 
instalacji z rur z tworzywa sztucznego. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.2. Transport rur kanałowych. 
Rury, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
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4.3. Transport mieszanki betonowej. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.4. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5. Transport cementu. 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza wody naleŜy sprawdzić poprzez odkopy 
miejscowe rzędna posadowienia istniejących przewodów wody w miejscu włączenia 
przewodu projektowanego oraz rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
w miejscu skrzyŜowań z projektowaną instalacją wody. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 
w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
5.4. Odwodnienie dna wykopu. 
Odwodnienie wykopów moŜe być realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenaŜem.  

Polega ono będzie na ułoŜeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE 
perforowanych φ10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciągach drenarskich naleŜy wykonać 
studnie zbiorcze z kręgów betonowych φ80cm. Odprowadzenie wód drenaŜowych 
pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez 
osadniki z piasku z kręgów betonowych φ80cm, rurociągiem z rur stalowych 
kołnierzowych φ200mm ułoŜonym na powierzchni terenu.  
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2. Pompowanie pompami elektrycznymi. 
 
5.5. Przygotowanie podłoŜa. 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z 
warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi 
sączkami odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki naleŜy na warstwie 
odwadniającej wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
Zagęszczenie podłoŜa oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja 
techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 
5.6. Opuszczanie rur do wykopu. 
Rury do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrąŜkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 
opuszczaniu rur zaleca się równieŜ stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i cięŜaru rur 
opuszczanych. 
 
5.7. Roboty montaŜowe. 
Głębokość posadowienia powinna zaleŜeć od stref przemarzania gruntów i powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność 
odpowiedniego ocieplenia kanału warstwą ŜuŜla, który naleŜy oddzielić od rury warstwą folii 
lub tworzywa sztucznego 
Rury naleŜy układać od najniŜszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Przy układaniu rur naleŜy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyŜem 
celowniczym. Właściwe połoŜenie ułoŜonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza 
się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyŜem celowniczym lub łatą 
mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyŜa celowniczego do jego 
dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od 
płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyraŜać się w pełnych metrach lub 
półmetrach.  
NajniŜszy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 
budowanego kanału. Rura powinna być ułoŜona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać 
do podłoŜa na całej swej długości.  
Po ułoŜeniu naleŜy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką 
z granulatu. 
Przy nierównym ułoŜeniu rury w wykopie, rurę naleŜy podnieść i wyregulować podłoŜe przez 
podsypkę z piasku lub Ŝwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia 
rury przez podłoŜenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
 
5.7.1. Rury kanałowe. 
MontaŜ przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „“Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” - część II “Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” COBRTI Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów 
z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury, urządzeń. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
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Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami 
gumowymi, poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych 
przez Managera, 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć 
końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
5.7.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Stopień zagęszczenia obsypki zaleŜy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla 
przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niŜ 95%(o ile 
specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartości Proctora, około 90% 
w przypadku wykopów powyŜej 4 metrów i 85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny 
z dokumentacją projektową.  
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Ogólne   zasady   kontroli   jakości   robót   podano   w   A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór przyłącza wody: 
a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- materiałów, 
- próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 
 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą. 
b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją.  
Wyniki odbioru technicznego końcowego naleŜy ująć w protokole. 
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9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporoea 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 
Terminologia. 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociągowych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

 

D 01.05.00  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANIT. CPV 45231300-8 
 

1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w m. Pruchnik woj. podkarpackie. 
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1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z wykonaniem: 

- przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  przyłącza 
kanalizacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko-
nuje i  kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona 
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania doty-
czące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Przyłacze kanalizacji sanitarnej. 
2.2.1. Kanały z rur i kształtek PVC klasy N  
- śr.160mm o gr. ścianek 4,0mm 
z uszczelkami wbudowanymi w kielichy 
2.2.2. Studzienki rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych śr.1200mm. Typowe studzienki 
kanalizacyjne zgodne z normą PN-B-10729: 1999 
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: kręgów 
Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, muru cegły kanalizacyjnej 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 
04, 07 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. Komin włazowy powinien być wykonany z 
kręgów betonowych lub Ŝelbetowych prefabrykowanych o średnicy 0,8 i 1,20 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 
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Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach jw. 
Kineta studzienki powinna zostać wyprofilowana zgodnie z uwarunkowaniami 
i dokumentacją techniczną. 
Stropy z typowych płyt przykrywczych wg. KB1-38.4.3.3/1/81 lub Ŝelbetowych. 
2.2.3. Izolacja zewnętrznych powierzchni studzienek RENOWATOR 
2.2.4. Tuleja PCV z uszczelką gumową 
2.2.5. Stopnie złazowe do studzienek zabezpieczone antykorozyjnie 
2.2.6. Włazy kanałowe Ŝeliwne cięŜkie typu D-400 wg PN-87/H-74051/02 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji kanalizacji. 
Do wykonania instalacji kanalizacji Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

• pompy do odwodnienia wykopów Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• samochody samowyładowcze 
• wciągarki ręczne, mechaniczne 
• pompy od odwodnienia wykopów 
• beczkowozów. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.2. Transport rur kanałowych. 
Rury, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.4. Transport cegły kanalizacyjnej. 
Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni 
środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem 
mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
 
4.5. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być 
przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 
4.6. Transport mieszanki betonowej. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.7. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.8. Transport cementu. 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 
w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
5.4. Odwodnienie dna wykopu. 
Odwodnienie wykopów moŜe być realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenaŜem.  

Polega ono będzie na ułoŜeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE 
perforowanych φ10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciągach drenarskich naleŜy wykonać 
studnie zbiorcze z kręgów betonowych φ80cm. Odprowadzenie wód drenaŜowych 
pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez 
osadniki z piasku z kręgów betonowych φ80cm, rurociągiem z rur stalowych 
kołnierzowych φ200mm ułoŜonym na powierzchni terenu.  

2. Pompowanie pompami elektrycznymi. 
 
5.5. Przygotowanie podłoŜa. 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać 
z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi 
sączkami odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki naleŜy na warstwie 
odwadniającej wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
Zagęszczenie podłoŜa oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja 
techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 
5.6. Opuszczanie rur do wykopu. 
Rury do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrąŜkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 
opuszczaniu rur zaleca się równieŜ stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i cięŜaru rur 
opuszczanych. 
 
5.7. Roboty montaŜowe. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu,  
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
− największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur betonowych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych 5 m/s). 
− głębokość posadowienia powinna zaleŜeć od stref przemarzania gruntów i powinna być 

zgodna z dokumentacją projektową. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność 
odpowiedniego ocieplenia kanału warstwą ŜuŜla, który naleŜy oddzielić od rury warstwą 
folii lub tworzywa sztucznego 
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Rury naleŜy układać od najniŜszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Przy układaniu rur naleŜy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyŜem 
celowniczym. Właściwe połoŜenie ułoŜonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza 
się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyŜem celowniczym lub łatą 
mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyŜa celowniczego do jego 
dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od 
płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyraŜać się w pełnych metrach lub 
półmetrach.  
NajniŜszy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 
budowanego kanału. Rura powinna być ułoŜona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać 
do podłoŜa na całej swej długości.  
Po ułoŜeniu naleŜy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką 
z granulatu. 
Przy nierównym ułoŜeniu rury w wykopie, rurę naleŜy podnieść i wyregulować podłoŜe przez 
podsypkę z piasku lub Ŝwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia 
rury przez podłoŜenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
 
5.7.1. Rury kanałowe. 
MontaŜ przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „“Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” - część II “Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” COBRTI Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury, urządzeń. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami 
gumowymi, poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych 
przez Managera, 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć 
końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.7.2. Studzienki kanalizacyjne. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów 

w odpowiednich odległościach (max 50m przy średnicach kanału do 0,50m i 70 m przy 
średnicach powyŜej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 
w wykopie wzmocnionym, 

− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50m naleŜy 
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stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
− Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad 

w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Sposób wykonania 
studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu 
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8). 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− płyty przykrywającej  
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 
0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej 
przejściowej (lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu 
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051.Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do 
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach 
moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. 
 
5.7.3. Izolacje. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Managerem. 
 
5.7.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Stopień zagęszczenia obsypki zaleŜy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla 
przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niŜ 95%(o ile 
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specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartości Proctora, około 90% w 
przypadku wykopów powyŜej 4 metrów i 85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny 
z dokumentacją projektową.  
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór kanalizacji. 
a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- materiałów, 
- szczelność. 
Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niŜ 
odległość między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą. 
b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją.  
Wyniki odbioru technicznego końcowego naleŜy ująć w protokole. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-98/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 



SST D-00.00.00. Instalacje sanitarne                                                                                              

 116 

PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposaŜenia.Terminologia. 
PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  
w nawierzchniach uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 
badanie typu i znakowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna.  
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
 


