
Przyłącza kanalizacji sanitarnej ST 453-1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

STWiOR 
 
 
 
 
 
DLA ZADANIA:  KANALIZACJA SANITARNA– PRZEBUDOWA  PR ZYŁACZY DLA 
ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  ZIELONCE NA DZIAŁKACH 1482/34; 1482/1; 
1482/2 i 1477dr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie 
kanalizacji sanitarnej 

 
 
 
 
 
 
 
 



Przyłącza kanalizacji sanitarnej ST 453-1   

 
 

 
453.  ROBOTY INSTALACYJNE  
 
 
 
453-1 INSTALACJA  KANALIZACYJNA  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem:                                                                                        
PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ – PRZEBUDOWA  PRZYŁACZY DLA ZASILANIA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  ZIELONCE NA DZIAŁKACH 1482/34; 1482/1; 1482/2 I 1477dr 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie 
kanalizacji sanitarnej 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 
-montaż studni kontrolnych, 
-wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdnią drogi działka 1477 dr 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej oraz 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  
 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. 
Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego z materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
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akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Elementy instalacji 
-studzienki rewizyjne przykładowo systemu PP lub Wawin lub podobne z kinetą i pokrywą 
osadzoną w stożku betonowym 
-rurociągi z PVC średnicy Dn 160 i Dn 200 
-kształtki instalacyjne z PVC średnic Dn 160 i Dn 200 
 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. 
nr 92 poz. 881)   
 
3.  Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten 
sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. Transport i przechowywanie materiałów.  
4.1. Transport rur przewodowych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
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poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 
 
 
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłu ższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 
może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację. 
 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 
 
5. Wykonanie robót  
2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
1. Do  rozpoczęcia  montażu  instalacji kanalizacji sanitarnej można przystąpić 
natychmiast po jej wytyczeniu w terenie przez służby geodezyjne. 
- elementy    budowlano-konstrukcyjne,    mające   wpływ    na   montaż   urządzeń   
instalacji kanalizacyjnych: 
2. Odstępstwa   od   dokumentacji  technicznej   mogą  dotyczyć tylko  dostosowania  
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów robót przez inne rodzaje 
materiałów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, 
że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i 
trwałości instalacji. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i 
projektanta. 
3. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe należy 
osadzić rury osłonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. 
4. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po trasach zgodnych z projektem 
zagospodarowania. 
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 5. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym (pierścień wargowy). W celu 
prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 
PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
przycinanie rur, 
ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 
rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ć takie, aby powierzchnia 
połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury 
należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać 
należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
 Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy 
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w 
celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
6.Wykopy dla kanalizacji sanitarnej 
1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z  wykopu w dół po jego dnie.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 
2. Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. 
3. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód   wykopu   wykonywanego   ręcznie   należy   pozostawić   na   poziomie   
wyższym   od   rzędnej projektowanej o około 5 cm. 
4. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  W gruntach 
spoistych wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej. 
5.  Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 
+5 cm. 
 
5.7.1. Podłoże 
Przewody   należy   układać   w   wykopie   na   odpowiednio   przygotowanym   podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
 
5.7.2. Zasypywanie wykopu 
1. Rurom  należy zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu. Możemy to uzyskać poprzez 
dobór rodzaju materiału obsypki  i jego zagęszczenie. Materiał obsypki powinien spełniać 
następujące wymagania jakościowe: 
materiał niespoisty dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych 
brył ziemi, lodu oraz śniegu, 
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materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 60mm. 
Maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą 
nie powinna przekraczać 10% średnicy rury lecz nie powinna być większa niż 60mm. 
 
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 1 0 - 3 0  cm. Wysokość 
obsypki nad tworzącą rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15cm dla rur o 
średnicy D <400 mm 
 
2. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić zasypką - gruntem 
piaszczystym nie zawierającym kamieni. Grubość zagęszczonej warstwy gruntu ponad 
powierzchnią ułożonej rury powinna wynosić co najmniej 30 cm. 
 
Materiałem zasypki może być grunt rodzimy pod warunkiem, że maksymalna wielkość 
cząstek nie przekracza 30 mm oraz jest pozbawiona gliny, iłów i warstw humusowych. 
Zasypkę wykopów należy przeprowadzać w trzech etapach z jednoczesnym 
zagęszczeniem gruntu. Do zasypki nie stosować gruntu z grudami i kamieniami. W 
przypadku gruntów nasypowych należy grunt wymienić. Zagęszczenie gruntu wykonywać 
do poziomu podbudowy pod nawierzchnię drogową. 
 
5.8.Studzienki rewizyjne 
- Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki rewizyjne  wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
normy PN-92/8-10729. Przewidziano zastosowanie studni typu Wawin 315 lub z PP315. 
Elementy prefabrykowane, zależnie od ciężaru, można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące 
się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową 
kanałów sanitarnych. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym 
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
-instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 
-badania szczelności  urządzeń  należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz 
powyżej 0°C. 
-badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być 
wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione. 
-badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub 
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
-po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia 
za pomocą  ręcznej   pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego 
do wykonywania prób ciśnieniowych. 



Przyłącza kanalizacji sanitarnej ST 453-1   

 
 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
Instalacja kanalizacji 
-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 
(pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
-Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie  
jest dopuszczalne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 
 
8. Odbiory robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika;  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu 
końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
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-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 
-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
 


