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               SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- IS 

            MONTAÝ  URZ¥DZEÑ I INSTALACJI SANITARNYCH :  

         DRENAÝ ODWADNIAJ¥CY I KANALIZACJA  DESZCZOWA   
DLA  BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W SMYKOWIE - REMONT URZ¥DZEÑ 

BUDOWLANYCH S£UÝ¥CYCH  ODPROWADZENIU WODY: CZÆÚCIOWE 

ODWODNIENIE PIWNIC I CZÆÚCIOWE ODPROWADZENIE WODY 

DESZCZOWEJ  
Smyków  dziaùki nr ewid. 127/2, 127/4, 127/5, 127/6 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie drena¿u odwadniaj¹cego, przyù¹czy kanalizacji 
deszczowej i zbiornika retencyjnego dla  Budynku Wielofunkcyjnego w Smykowie.  

1.2. Zakres stosowania Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest czê�ci¹ Dokumentacji do zlecenia wykonania 

zadania opisanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych Szczegóùow¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci 

umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie przyù¹czy kanalizacji deszczowej i 
zbiornika retencyjnego. Zakres opracowania obejmuje nastêpuj¹ce roboty 
instalacyjne:     
- CPV 45111000-8 Roboty ziemne  
- CPV 45232410-9 Przyù¹cze kanalizacji sanitarnej 

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi¹zana jest z wykonaniem odwodnienia 
terenu  boiska  � przyù¹cze kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym    

Wykonanie wy¿ej wymienionych instalacji zwi¹zana jest w wykonaniem 

nastêpuj¹cych robót: 
 monta¿ ruroci¹gów, 
 monta¿ urz¹dzeñ, 
 badania instalacji, 
 regulacja dziaùania instalacji. 

 1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z okre�leniami ujêtymi 

w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10. 

1.5. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjê robót zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹, poleceniami nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�. 

 Rodzaje (typy) urz¹dzeñ, osprzêtu i materiaùów pomocniczych zastosowanych 
do wykonywania instalacji powinny byã zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) 
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urz¹dzeñ i osprzêtu ni¿ wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie 
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowi¹zuj¹cym trybie z Zamawiaj¹cym. 

 Odstêpstwa od projektu mog¹ dotyczyã jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast¹pienia 

zaprojektowanych materiaùów � w przypadku niemo¿liwo�ci ich uzyskania � 
przez inne materiaùy lub elementy o zbli¿onych charakterystykach i trwaùo�ci. 

Wszelkie zmiany i odstêpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 

mog¹ powodowaã obni¿enia warto�ci funkcjonalnych i u¿ytkowych instalacji, 
a je¿eli dotycz¹ zamiany materiaùów i elementów okre�lonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mog¹ powodowaã zmniejszenia 

trwaùo�ci eksploatacyjnej. Roboty monta¿owe nale¿y realizowaã zgodnie z 

�Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotycz¹cymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIA£Y 
2.1. Ogólne wymagania 

Wszelkie nazwy wùasne produktów i materiaùów u¿ywane w Dokumentacji 

Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej sùu¿¹ okre�leniu standardu 

wykonania i okre�leniu wùa�ciwo�ci oraz wymogów technicznych dla zaùo¿onych 

rozwi¹zañ.  
Dopuszcza siê stosowanie zamiennych rozwi¹zañ oraz zamiennych materiaùów 

innych producentów pod warunkiem: 
- speùnienia tych samych lub wy¿szych parametrów technicznych materiaùów i 

urz¹dzeñ, 
- przedstawienia rozwi¹zañ zamiennych na pi�mie z podaniem opisu rozwi¹zañ, 

danych technicznych, atestów, dopuszczeñ do stosowania, 
- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiaj¹cego na zastosowanie 

rozwi¹zañ 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcê materiaùy zastosowane do budowy instalacji 

sanitarnych powinny odpowiadaã normom krajowym zast¹pionym, je�li to mo¿liwe, 

przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku 
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaùy 

powinny odpowiadaã wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Materiaùy maj¹ce kontakt z wod¹ do picia musz¹ posiadaã pozytywn¹ opiniê 

Pañstwowego Zakùadu Higieny w Warszawie. 

2.2. Przyù¹cze kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na 

wody opadowe  

2.2.1. Rury przewodowe 

Do budowy przyù¹czy kanalizacji deszczowej stosuje siê nastêpuj¹ce materiaùy: 
 rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o 
�rednicy 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm i 315 mm  ù¹czonych na 
uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 

 ksztaùtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 
4435:1991 [28];. 

 Rura karbowana drenarska z PCV SN5 Dw/Dz 126/113 otwory 2,5x5,0 z 
filtrem z wùókna syntetycznego  

 Ýwir frakcji 8/16 mm i 8/32 mm  na podsypkê i obsypkê rur, studzienek wg PN-
87/B-01100 [19]. 
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2.2.2. Studzienki kanalizacyjne  z PP Dn 600, 425 i 315 mm    

Studzienki  rewizyjne na  trasie kanaùów nale¿y wykonaã z PP  600 mm z wùazem 

¿eliwnym typu C250 z nastêpuj¹cych elementów: 
 kinety z PP wraz z uszczelk¹  600 mm 
 rury trzonowej karbowanej  600 mm 
 rury teleskopowej  600 mm 
 wùazu ¿eliwnego klasy C 315  600 mm  

2.2.3. Osadnik zawiesin.  

      Nale¿y zamontowaã osadnik zawiesin np. OZM 2 o pojemno�ci V=2,0 m3 o 
wymiarach D=1500 mm, H=2450 mm, dn=160 mm, pojemno�ã u¿ytkowa V=1,2 m3, 

z nadbudow¹ 800 mm h=0,7 m, z wùazem ¿eliwnym   600 klasy C250.  
 Zbiornik wykonany jest z ¿elbetu, przystosowany do bezpo�redniej zabudowy w 

ziemi bez konieczno�ci stosowania dodatkowych ùaw. Na zbiorniku nale¿y 

zabudowaã nadstawkê D=2100 mm, H=515 mm umo¿liwiaj¹c¹ odpowiednie 

zagùêbienie separatora w ziemi.  
   Ze wzglêdu na mo¿liwo�ã wystêpowania wód gruntowych powierzchnie 

zewnêtrzne separatora nale¿y zabezpieczyã BIT-GUMEM. 
Wielko�ã osadnika na podstawie wielko�ci przepùywu �cieków w l/s, rodzaju 

zanieczyszczeñ, stê¿enia i gêsto�ci zanieczyszczeñ.  
 
2.2.4. Odwodnienia liniowe  

Dobrano  odwodnienia liniowe betonowe standard klasy B125 typ 015  i 
wymiarach szer. wewn. 150 mm, wys. 100 mm,  z rusztem ¿eliwnym B125. Odpùyw z 

odwodnienia liniowego przez studzienkê z ocynkowanym osadnikiem z rusztem .  
 

2.2.5. Zbiornik retencyjny    

 Dobrano zbiornik retencyjny o pojemno�ci V = 10,0 m
3 produkcji np. Wobet � Hydrat 

o �rednicy D=1,5 m i dùugo�ci L = 5,8 m i 5 szt nadstawek Dn 600 mm, H=0,30 m. 

Zbiornik posiada dwa wùazy rewizyjne z których jeden wykorzystywany jest do 
serwisu filtra, natomiast drugi umo¿liwia instalacjê pompy. Zbiornik posiada dopùyw 

rur¹ PCV 160 oraz odpùyw rur¹ PCV 110. Filtr na dopùywie umo¿liwia zatrzymanie 

zanieczyszczeñ oraz posiada  czê�ã osadow¹.  
 

2.3. Skùadowanie materiaùów 

2.3.1. Rury PVC 

Magazynowane rury powinny byã zabezpieczone przed szkodliwymi dziaùaniami 

promieni sùonecznych, temperatura nie wy¿sza ni¿ 40°C i opadami 

atmosferycznymi. Dùu¿sze skùadowanie rur powinno odbywaã siê w 

pomieszczeniach zamkniêtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaã 
uniemo¿liwiaj¹c przewietrzanie. 
Rury o ró¿nych �rednicach i grubo�ciach winny byã skùadowane oddzielnie, a gdy 

nie jest to mo¿liwe, rury o grubszej �ciance winny znajdowaã siê na spodzie. 
Rury powinny byã skùadowane na równym podùo¿u na podkùadach i przekùadkach 

drewnianych, a wysoko�ã stosu nie powinna przekraczaã 1,5 m. Sposób 

skùadowania nie mo¿e powodowaã nacisku na kielichy rur, powoduj¹c ich 

deformacjê. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem siê dolnej warstwy rur mo¿na dokonaã za 

pomoc¹ koùków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 

transportu i magazynowania nale¿y czê�ci uszkodzone odci¹ã, a koñce rur 

sfazowaã. 
Ksztaùtki, zù¹czki i inne materiaùy (uszczelki, �rodki do czyszczenia itp.) powinny 
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byã skùadowane w sposób uporz¹dkowany, z zachowaniem wy¿ej omówionych 

�rodków ostro¿no�ci. 
2.3.2. Krêgi 

Skùadowanie krêgów mo¿e odbywaã siê na gruncie nieutwardzonym, 

wyrównanym, pod warunkiem, ¿e nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 

MPa. 
Przy skùadowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko�ã skùadowania nie 

powinna przekraczaã 1,8 m. Skùadowanie powinno umo¿liwiã dostêp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych krêgów. 
2.7.4. Odwodnienia liniowe i  wùazy ¿eliwne 

Wùazy ¿eliwne i odwodnienia liniowe mog¹ byã przechowywane na wolnym 

powietrzu na paletach w stosach o wysoko�ci maksymalnej 1,5 m. 
Nie dopuszcza siê wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchniê palety. 
Jednostki powinny byã ukùadane w stosy z zachowaniem wolnych przej�ã miêdzy 

nimi, gwarantuj¹cych mo¿liwo�ã u¿ycia sprzêtu mechanicznego do zaùadunku i 

rozùadunku. 
   Skùadowanie materiaùów powinno odbywaã siê zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegaj¹cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu siê wùa�ciwo�ci technicznych na skutek wpùywu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nale¿y zachowaã wymagania wynikaj¹ce 

ze specjalnych wùa�ciwo�ci materiaùów oraz wymagania w zakresie bezpieczeñstwa  
przeciwpo¿arowego. 

Podùo¿e skùadowiska powinno byã równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczaj¹ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

skùadowania i poboru. 

3. SPRZÆT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce stosowanego sprzêtu podano w ST-0 �Wymagania 

ogólne�. Sprzêt budowlany powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz 

w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów. 

4. TRANSPORT  

4.1. Rury 
Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej 
dùugo�ci. Ksztaùtki nale¿y przewoziã w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeùadunku i magazynowania rur i ksztaùtek nale¿y unikaã ich 

zanieczyszczenia. 
4.2. Krêgi 

Transport krêgów powinien odbywaã siê samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia uùo¿enia elementów oraz zabezpieczenia styku ze �cianami 

�rodka transportowego nale¿y stosowaã przekùadki, rozpory i kliny z drewna, gumy 

lub innych odpowiednich materiaùów oraz ciêgna z drutu do podkùadów lub zaczepów 

na �rodkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie krêgów nale¿y wykonaã za pomoc¹ minimum trzech lin 

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.3. Wùazy kanaùowe i odwodnienia liniowe  

     Wùazy kanaùowe  i odwodnienia liniowe mog¹ byã transportowane dowolnymi 
�rodkami komunikacyjnymi. Wùazy nale¿y podczas transportu zabezpieczyã przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wùazy typu ciê¿kiego mog¹ byã przewo¿one 

luzem, natomiast typu lekkiego nale¿y ukùadaã na paletach po 10 sztuk i ù¹czyã 

ta�m¹ stalow¹. 

4.4. Zbiornik retencyjny 

Transport elementów zbiornika powinien odbywaã siê samochodem. Rozùadowania 

powinno odbywaã siê za pomoc¹ dêwigu. Zbiornik mo¿e byã skùadowany na wolnym 
powietrzu, zabezpieczone przed promieniami sùonecznymi.  Nie wolno montowaã 
elementów uszkodzonych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty przyù¹czy 

kanalizacji deszczowej i drena¿u odwadniaj¹cego. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich 

wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc¹ koùków osiowych, koùków 

�wiadków i koùków krawêdziowych. W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów 

staùych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzêdnymi sprawdzonymi przez 

sùu¿by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzêdne przeka¿e In¿ynierowi 

Kontraktu. 
Wykonawca zgùosi pisemnie zamiar rozpoczêcia robót do wszystkich wùa�cicieli i 

u¿ytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
ustalaj¹c warunki wykonywania robót w strefie tych urz¹dzeñ. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy nale¿y wykonaã jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (rêcznie lub mechanicznie) powinny byã dostosowane do gùêboko�ci 

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzêtu mechanicznego. 
Szeroko�ã wykopu uwarunkowana jest zewnêtrznymi wymiarami kanaùu, do których 

dodaje siê obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie �cian i 

uszczelnienie styków. Deskowanie �cian nale¿y prowadziã w miarê jego gùêbienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien byã wywieziony przez Wykonawcê na miejsce 
wskazane przez Inwestora i czê�ciowo zùo¿ony wzdùu¿ wykopu. 
Szalowanie wykopów powinno byã wykonane zgodnie z wymaganiami �Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych� � tom I rozdz. IV -
1989 r. � Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaã sztywno�ã i niezmienno�ã 

ukùadu oraz bezpieczeñstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byã skonstruowane w 

sposób umo¿liwiaj¹cy jego monta¿ i demonta¿, odpowiednie rozparcie oraz monta¿ i 

posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno byã równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy¿szym od 

rzêdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjêcie pozostaùej warstwy 0,20 m gruntu powinno 

byã wykonane bezpo�rednio przed wykonaniem podsypki i uùo¿eniem przewodów 

rurowych. Zdjêcie tej warstwy Wykonawca wykona rêcznie. Odwodnienie wykopu 

musi zabezpieczyã go przed zalaniem s¹czeniami wody i rozluênieniem struktury 

gruntu. 

     5.4. Przygotowanie podùo¿a 

W gruntach suchych piaszczystych, ¿wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podùo¿em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podùo¿e nale¿y wykonaã 

z warstwy tùucznia lub ¿wiru o grubo�ci 30 cm dla drena¿u i 20 cm dla kanalizacji 
deszczowej, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
W gruntach gliniastych nale¿y wykonaã podùo¿e z pospóùki, ¿wiru lub tùucznia o 

grubo�ci 20 cm dla kanalizacji deszczowej i 30 cm dla drena¿u zgodnie z 
dokumentacj¹ projektow¹. 
Zagêszczenie podùo¿a powinno byã zgodne z okre�lonym w dokumentacji 

projektowej. 

5.5. Zasypka i zagêszczenie gruntu 

U¿yty materiaù i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowaã uszkodzenia 

uùo¿onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo�ã 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosiã co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. 

Zasypanie kanaùu przeprowadza siê w trzech etapach: 
etap I   �  wykonanie warstwy ochronnej rury kanaùowej z wyù¹czeniem odcinków 

na zù¹czach; 
etap II  �  po próbie szczelno�ci zù¹cz rur kanaùowych, wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach poù¹czeñ; 
etap III  �  zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagêszczeniem i rozbiórk¹ 

odeskowañ i rozpór �cian wykopu. 
Materiaùem zasypu w obrêbie strefy niebezpiecznej powinien byã grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480 [1]. Materiaù zasypu powinien byã zagêszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzglêdnieniem wykopu pod zù¹cza, ¿eby kanaù 

nie ulegù zniszczeniu. Zasypanie wykopów powy¿ej warstwy ochronnej dokonuje siê 

piaskiem, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zagêszczeniem i ewentualn¹ 

rozbiórk¹ odeskowañ i rozpór �cian wykopu. 

5.6. Roboty monta¿owe 

Po przygotowaniu wykopu i podùo¿a zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mo¿na 

przyst¹piã do wykonania monta¿owych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidùowego postêpu robót monta¿owych nale¿y 

przestrzegaã zasady budowy kanaùu od najni¿szego punktu kanaùu w kierunku 

przeciwnym do spadu. Spadki i gùêboko�ci posadowienia kolektora powinny byã 

zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹. 
5.6.1. Ogólne warunki ukùadania kanaùów 

Po przygotowaniu wykopu i podùo¿a zgodnie z punktem 5.3. mo¿na przyst¹piã do 

wykonania monta¿owych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantowaã utrzymanie trasy i spadków 

przewodów. Do budowy kanaùów w wykopie otwartym mo¿na przyst¹piã po 

czê�ciowym odbiorze technicznym wykopu i podùo¿a na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji deszczowej nale¿y uùo¿yã zgodnie z wymaganiami normy 

PN-92/B-10735 [6]. 
Materiaùy u¿yte do budowy przewodów powinny byã zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu 

nale¿y oczy�ciã od wewn¹trz i zewn¹trz z ziemi oraz sprawdziã czy nie ulegùy 

uszkodzeniu w czasie transportu i skùadowania. 
Odchyùka osi uùo¿onego przewodu od osi projektowanej nie mo¿e przekraczaã 

±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien byã jednostajny, a odchyùka spadku 

nie mo¿e przekraczaã ±1 cm. 
Po zakoñczeniu prac monta¿owych w danym dniu nale¿y otwarty koniec 

uùo¿onego przewodu zabezpieczyã przed ewentualnym zamuleniem wod¹ gruntow¹ 

lub opadow¹ przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowan¹ pokryw¹. 
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5.6.2. Kanaù z rur PVC 

Rury z PVC mo¿na ukùadaã przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy 

ukùadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podùo¿em, 

nale¿y: 
 wstêpnie rozmie�ciã rury na dnie wykopu, 
 wykonaã zù¹cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy 

koniec nastêpnej rury) winna byã uprzednio obsypana warstw¹ ochronn¹ 30 cm 

ponad wierzch rury, z wyù¹czeniem odcinków poù¹czenia rur. Osie ù¹czonych 

odcinków rur musz¹ siê znajdowaã na jednej prostej, co nale¿y uregulowaã 

odpowiednimi podkùadami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC nale¿y ù¹czyã za pomoc¹ kielichowych poù¹czeñ wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier�cieniem gumowym. W celu 

prawidùowego przeprowadzenia monta¿u przewodu nale¿y wùa�ciwie przygotowaã 

rury z PVC, wykonuj¹c odpowiednio wszystkie czynno�ci przygotowawcze, takie jak: 
 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych koñców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem poù¹czenia kielichowego wciskowego nale¿y zukosowaã bose 

koñce rury pod k¹tem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byã takie, aby 

powierzchnia poùowy grubo�ci �cianki rury byùa nadal prostopadùa do osi rury. Na 

bosym koñcu rury nale¿y przy poù¹czeniu kielichowym wciskowym zaznaczyã 

gùêboko�ã zù¹cza. 
Zù¹cza kielichowe wciskane nale¿y wykonywaã wkùadaj¹c do wgùêbienia kielicha 

rury specjalnie wyprofilowan¹ pier�cieniow¹ uszczelkê gumow¹, a nastêpnie 

wciskaj¹c bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go 
smarem silikonowym.  

Potwierdzeniem prawidùowego wykonania poù¹czenia powinno byã osi¹gniêcie 

przez czoùo kielicha granicy wcisku oraz wspóùosiowo�ã ù¹czonych elementów. 
Poù¹czenia kielichowe przed zasypaniem nale¿y owin¹ã foli¹ z tworzywa 

sztucznego w celu zabezpieczenia przed �cieraniem uszczelki w czasie pracy 

przewodu. 
5.6.3. Korytka odpùywowe do liniowego odwodnienia 

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna byã zgodna z 

Dokumentacj¹ Projektow¹. 
Sposób wbudowywania korytek odpùywowych zaproponuje Wykonawca, z 

uwzglêdnieniem instrukcji producenta wyrobu. Wbudowywanie korytek powinno siê 

rozpoczynaã od najni¿szej rzêdnej (miejsca odprowadzenia). Nale¿y przestrzegaã 

ukùadania korytek z uwzglêdnieniem kierunku strzaùki (kierunku przepùywu) 

wytùoczonej na korytkach. 
5.6.5. Studzienki inspekcyjne 

       Nale¿y wykonaã studzienki inspekcyjne  z PP z nastêpuj¹cych elementów: 
 kinety z PP wraz z uszczelk¹  
 rury trzonowej karbowanej  
 rury teleskopowej  
 wùazu ¿eliwnego klasy  
5.6.6. Osadnik zawiesin 

Osadnik zawiesin  zamontowaã zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i instrukcj¹ 

producenta. 
5.6.6. Zbiornik retencyjny  

Dobrano zbiornik retencyjny PEHD o pojemno�ci V = 10,0 m
3 produkcji np. Wobet � 

Hydrat o �rednicy D=1,5 m i dùugo�ci L = 5,8 m i 5 szt nadstawek Dn 600 mm, 

H=0,30 m. Zbiornik posiada dwa wùazy rewizyjne z których jeden wykorzystywany 

jest do serwisu filtra, natomiast drugi umo¿liwia instalacjê pompy. Zbiornik posiada 
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dopùyw rur¹ PCV 160 oraz odpùyw rur¹ PCV 110. Filtr na dopùywie umo¿liwia 

zatrzymanie zanieczyszczeñ oraz posiada  czê�ã osadow¹.  
 Zbiornik retencyjny zamontowaã zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i instrukcj¹ 
producenta.  
 

5.6.7. Próba szczelno�ci 

Próbê szczelno�ci przewodów nale¿y przeprowadziã zgodnie z wymaganiami 

PN-B-10725 [6]. 
5.6.8. Izolacja rur, studzienek 

      Rury z PCV  nie wymagaj¹ ¿adnych izolacji.  
  Powierzchnie betonowe: wù¹czenia, zewnêtrzne i wewnêtrzne w osadniku 

zawiesin nale¿y zaizolowaã BIT-GUMEM. Grubo�ã warstwy zabezpieczaj¹cej 3 mm. 

Przed naùo¿eniem zasadniczej izolacji podùo¿e nale¿y zagruntowaã ASALTOW¥ 

EMULSJ¥ ANIONOW¥. Zabezpieczenie nale¿y wykonaã zgodnie z instrukcj¹ 

producenta.  .  

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
   - Kontrola jako�ci robót zwi¹zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i 
zbiornika retencyjnego powinna byã przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i �Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�. 
 -  Ka¿da dostarczona partia materiaùów powinna byã zaopatrzona w �wiadectwo 

kontroli jako�ci producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badañ nale¿y uznaã za dodatnie, je¿eli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostaùy speùnione. Je�li którekolwiek z wymagañ nie 

zostaùo speùnione, nale¿y dan¹ fazê robót uznaã za niezgodn¹ z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadziã badania ponownie. 
Nale¿y wykonaã próbê szczelno�ci,  po wykonaniu przyù¹cza wykonaã 
powykonawczy pomiar geodezyjny nastêpnie zasypaã ziemi¹.  

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje caùo�ã przyù¹czy kanalizacji deszczowej i zbiornika 

retencyjnego. 

7.1. Szczegóùowe wymagania dotycz¹ce przedmiaru i obmiaru robót  

Jednostk¹ obmiarow¹ dla poszczególnych elementów instalacji s¹:  
szt. � dla urz¹dzeñ; mb � dla rur; kpl. � dla zestawów; kg � dla materiaùów 

masowych. 
W wycenie robót nale¿y uwzglêdniã wszystkie elementy potrzebne do 

prawidùowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, poù¹czenia rozù¹czne, materiaùy 

i elementy monta¿owe i uszczelniaj¹ce, powùoki malarskie i zabezpieczaj¹ce, 

zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, ksztaùtki, elementy 

ù¹cz¹ce i dostosowuj¹ce, osprzêt, oraz wszelkie zabiegi i czynno�ci konieczne do 

zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót nale¿y zwróciã uwagê na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 

które mog¹ mieã wpùyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Uwaga: w �Przedmiarze Robót� wyspecyfikowano jedynie wa¿niejsze materiaùy, 

urz¹dzenia i czê�ci skùadowe instalacji. Wszelkie materiaùy, urz¹dzenia, czê�ci 

skùadowe, opracowania, czynno�ci, etc., które nie zostaùy wyszczególnione w 
�Przedmiarze Robót�, nale¿y uwzglêdniã w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementów instalacji. 

Na przykùad wszelk¹ armaturê, osprzêt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaùy 
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oddzielnie wyspecyfikowane) nale¿y uwzglêdniã w wycenie przewodów. 
Wszelkie dane liczbowe odnosz¹ce siê do wielko�ci lub ilo�ci poszczególnych 

elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. 
Podanie tych wielko�ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno�ci za wùa�ciwe 

parametry instalacji i odpowiedni¹ ilo�ã poszczególnych czê�ci skùadowych instalacji. 

Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest speùnienie 

wymagañ postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów 

jako�ciowych i ilo�ciowych okre�lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, 
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

8. Odbiór robót instalacyjnych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i 

wymaganiami In¿yniera Kontraktu, je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê dla poszczególnych 

faz robót podlegaj¹cych zakryciu. Roboty te nale¿y odebraã przed wykonaniem 

nastêpnej czê�ci robót, uniemo¿liwiaj¹cych odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
 roboty monta¿owe wykonania rur kanaùowych wraz z podùo¿em,  
 wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgaùêzieniach, 
 wykonana izolacja, 
 zasypany  zagêszczony wykop. 
Odbiór robót zanikaj¹cych powinien byã dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postêpu robót. 
Dùugo�ã odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byã mniejsza od 50 

m. 

8.3. Odbiór koñcowy  

Po wykonaniu prób przewidzianych nale¿y dokonaã komisyjnego odbioru 

koñcowego. 
      W skùad komisji wchodzi kierownik robót monta¿owych oraz przedstawiciele 

generalnego wykonawcy inwestora i u¿ytkownika.  
Przy odbiorze koñcowym nale¿y sprawdziã: 
� zgodno�ã wykonania z projektem,  
� zgodno�ã wykonania z WTWiO.  
Przy odbiorze koñcowym nale¿y przedstawiã komisji nastêpuj¹ce dokumenty: 
� Dokumentacjê techniczn¹ z naniesionymi elementami zmian 

i uzupeùnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,  
� Dziennik budowy i ksi¹¿kê obmiarów,  
� protokoùy odbiorów czê�ciowych na roboty �zanikaj¹ce�,  
� protokoùy wykonanych prób i badañ,  
� �wiadectwa jako�ci, wydane przez dostawców urz¹dzeñ i materiaùów 

podlegaj¹cych odbiorom technicznym, a tak¿e decyzje o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie,  

� Instrukcje obsùugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urz¹dzeñ 

zastosowanych w instalacjach.  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji nale¿y wykonywaã w uzgodnieniu 

z inwestorem przed dokonaniem odbiorów koñcowych. Podczas odbioru koñcowego 

nastêpuje sprawdzenie dziaùania poszczególnych urz¹dzeñ i parametrów roboczych 

instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru nale¿y 

sporz¹dziã protokóù koñcowy z adnotacj¹ o jako�ci wykonania prac 
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z uwzglêdnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegaj¹cych odbiorowi oraz 

zgodno�ci terminów realizacji. Protokóù nale¿y podpisaã przez osoby prowadz¹ce 

budowê. 

8.3. Zobowi¹zania wykonawcy po zakoñczeniu robót  

Przedsiêbiorstwo wykonawcze bêdzie musiaùo zapewniã, po odbiorze, obecno�ã 

wykwalifikowanego technika, uczestnicz¹cego w projekcie, w celu przeszkolenia 
personelu maj¹cego obsùugiwaã sprzêt i urz¹dzenia instalacji. 

9. Podstawa pùatno�ci  

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
   Dane dotycz¹ce pùatno�ci podano w ST-00.00 �Wymagania ogólne�. 

10. Przepisy zwi¹zane 

10.1. Polskie Normy 

 [1]  PN-86-B-02480  �Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podziaù i opisy 

gruntów�. 
 [2]  PN-B-06050   �Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze�. 
 [3]  PN-B-10729   �Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne� 
 [4]  PN-B-10735   �Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze�. 
 [5]  PN-B-01802   �Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i ¿elbetowe. Nazwy i okre�lenia.� 
 [6]  PN-B-24620   �Lepik asfaltowy stosowany na zimno�. 
 [7]  PN-74/B-24622  �Roztwór asfaltowy do gruntowania�. 
 [8]  PN-H-74051-2:1994 �Wùazy kanaùowe klasy B, C, D�. 
 [9]  PN-88/H-74080/01  �Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i 

badania.� 
[10]  PN-88/H-74080/04  �Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych klasy C�. 
[11] PN-C-89203   �Ksztaùtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu.� 
[12] PN-C-89205  �Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.� 
ziemne.�  

10.3. Inne dokumenty 
[13]  KB-38.4.3/1/ � 73   Pùyty pokrywowe 
[14]  Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych � Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 
r. 

[15]  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci¹gowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu � Wavin. 
[15]  DIN 19580   Korytka odwadniaj¹ce dla wód opadowych do wbudowania w 

powierzchniach komunikacyjnych. 

10.4. Przepisy (z uwzglêdnieniem póêniejszych zmian):  
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) z póêniejszymi zmianami. 

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.03.47.401) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysùowe�. Arkady, Warszawa 1988. 
 
                                                                            Autor opracowania 



 12 

 


