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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

 
Nazwa i adres 
obiektu budowlanego: 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka  
Sportu i Rekreacji w Kłobucku”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dane inwestora: 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku 
ul. Sportowa 14 
42-100 Kłobuck 

 
 
 
 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
oraz adres projektanta 
sporządzającego informację: 
 

Biuro Usługowo-Handlowe „WOD-BUD” s.c. 
Stanisław Soluch 
42-100 Kłobuck 
ul. Parkowa 4a  
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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty montażowe sieciowe, 

- budowa obiektów na sieci (studnie), przepompownia, 

- kontrola jakości. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                     

i z definicjami. Wymagania ogólne.  

 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń           

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
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wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych     

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Kanalizacja ściekowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków. 

Kanalizacja tłoczna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 

pompie 

Przepompownia ścieków – prefabrykowany zbiornik wraz z zautomatyzowanymi urządzeniami 

przeznaczonymi do pompowania ścieków sanitarnych, stosowany tam gdzie układ warstwic 

terenu uniemożliwia grawitacyjny przepływ ścieków 

1.3.1. Kanały 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
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Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych. 

 
1.3.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli             

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału      

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

 
1.3.3. Elementy studzienek i komór 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.  

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
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spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne          

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje    

w ramach ceny kontraktowej. 

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,      

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję    

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane 

na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową       

i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,       

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,         

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do 

robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                    

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie             

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających                     

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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- możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego   

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
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robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi               

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektorowi Nadzoru będzie na bieżąco 

informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy               

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektorowi Nadzoru. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
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spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca   

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane                      

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
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obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.4.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru            

i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawcą 

ustali wydłużenie czasu wykonania robót. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rury PCV, PE 

Rury kanałowe - rury kanałowe, łączniki i kształtki typu ciężkiego typ „ S” z PVC DN 200/5,9,   

z PVC160/4,7 na uszczelkę gumową z rdzeniem litym wg PN-EN 1404:1999, rury z PE 

90/5,4mm. 

 

Rury kanalizacyjne o śr. 200/5,9mm PVC lite – 214,00mb 

Rury kanalizacyjne o śr. 160/4,7mm PVC lite – 96,60mb 

Rury ciśnieniowe o śr. 90/5,4mm PE – 55,00mb 

 

2.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne 

Na kanale grawitacyjnym zabudowane zostaną studnie rewizyjne monolityczno-

prefabrykowane betonowe śr.1200mm łączone na uszczelki z włazem żeliwnym typu ciężkiego 

wg PN-87/H-74052 natomiast na kanale tłocznym studnia z tworzywa o śr. 1000mm. Włączenia 
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przewodów do studzien wykonywać w długich tulejach fabrycznych PVC, umieszczonych w 

kręgach przez producenta. Na przyłączach kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie 

rewizyjne monolityczno-prefabrykowane betonowe śr.1000mm oraz PCV śr.425mm, zakończone 

rurą teleskopową z włazem żeliwnym. 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm – 6 szt 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm – 2 szt 

Studnie rewizyjne PCV śr.425mm - 1 szt 

Studnia rozprężna z tworzywa śr. 1000mm – 1 szt 

2.2.1. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego B45. 

2.2.2. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

- włazy żeliwne typu ciężkiego wg PN-87/H74052 z wypełnieniem betonowym. 

2.2.3. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.3. Przepompownia ścieków 

2.3.1. Montaż przepompowni ścieków: 
 
 W wyznaczonym miejscu wykonać wykop, zabezpieczyć wykop grodzicami i odwodnić. 

Sprawdzić stan i jakość istniejącego podłoża .Umocnić podłoże betonem. Zamontować zbiornik 

przepompowni zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażu dostarczonej przez dostawcę. Ustawić 

zbiornik na projektowanej rzędnej, a następnie obetonować, dokonać izolacji zewnętrznych 

powierzchni zbiornika abizolem R + P. Wprowadzić rurę kanalizacji dopływowej przez tuleję 

ochronną do wnętrza studni. Zbiornik po sprawdzeniu jego szczelności i dokonanym odbiorze 

obsypać piaskiem i gruntem rodzimym przy równoczesnym ubiciu poszczególnych warstw . 

Sprawdzić wentylację komory przepompowni . 

 
2.3.2. Montaż wyposażenia technologicznego projektowanej przepompowni ścieków : 
 
 Zamontować pompy do pompowania ścieków oraz instalacje rurowe ssąco - tłoczące wg 

wytycznych i instrukcji montażu instalacji technologicznych przepompowni dostarczonej przez 

dostawcę pompowni. Zamontować pływaki sterujące pracą pomp. Zainstalować tablicę zasilająco 

- sterującą na zewnątrz studni . Wykonać połączenia zasilania elektrycznego i instalacji sterującej 
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w studni przepompowni. Sprawdzić zerowanie instalacji. Sporządzić protokół zerowania. 

Połączyć przewód tłoczny z instalacją technologiczną. Przeprowadzić próbę szczelności instalacji 

technologicznych na ciśnienie. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;    

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

nie sprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie                

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,    

w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
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wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 

na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą 

być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur i kształtek powinno 

odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane należy 

magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości sterty ok. 2 m., pod 

warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach pakietu dolnego. 

Składowane rury nie pakietowane powinny być układane na równym podłożu na podkładach        

i przekładach drewnianych jak przy transporcie. Nie wolno składować rur cięższych na rurach 

lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi              

z drewna. Rury należy składować kielichami naprzemianlegle z przesunięciem poza 

ukształtowanie kielicha. Kleje i rozpuszczalniki należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, chłodnych, z dala od źródeł ciepła. Pojemniki z klejem lub rozpuszczalnikami 

muszą posiadać etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacją o trującej zawartości. 

 

5.2 Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania elementów kanalizacji sanitarnej. 

Projektowana trasa kanału powinny być trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomocą 

kołków osiowych. Należy ustalić stałe repery. 

 

5.3 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robót zgodnie                

z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". W miejscach, gdzie może 

zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony 

ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami). 
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5.4 Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji sanitarnej. Wykop należy rozpocząć od 

najniższego punktu budowlanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym 

od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu należy przy udziale Inspektora Nadzoru 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji Projektowej. 

Wykop należy wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą 

obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu przewody         

i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

 

5.5 Umocnienie pionowych ścian wykopu profilami stalowymi ( wypraskami ) 

 

5.6 Wykonanie podłoża pod rury. 

- w gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. 10cm dobrze zagęszczona z pogłębieniem na 

kielichy rur. 

 

5.7 Wykonanie kanału sanitarnego. 

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym                   

i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z zaprojektowanymi 

spadkami. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych – studzienek rewizyjnych, 

obsadzonych zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi dla rur z PVC 

Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi, od 

rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 m. Wyrównywanie spadków przez podkładanie 

pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na 

całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe                 

o głębokości ok. 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich 

rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości – nie dostawania 

się piasku do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim 

deklem. Ułożony odcinek rury kanałowej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadków, 

wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na 
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wysokość ok. 20 cm ponad wierzch rury ( w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 

cm ). Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego.  

 

5.8 Wykonanie kanału tłocznego. 

 Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej ułożyć na ubitej podsypce w gotowym 

umocnionym wykopie . Sprawdzić przewód na ciśnienie w warunkach o 50% wyższym od 

eksploatacyjnego w okresie przynajmniej 0.5 godziny . Sporządzić protokół z przeprowadzonej 

próby . W odkrytym stanie zgłosić rurociąg  Służbom Geodezyjnym do namiaru . Następnie 

zasypać obsypką piaskową, a w dalszej kolejności warstwą gruntu rodzimego. Dokonać dalszej 

zasypki gruntem rodzimym przy jednoczesnym wyciągnięciu umocnień wykopów. Warstwy 

zasypki ubić przez wibrowanie .W wyznaczonym punkcie zabudować projektowaną studzienkę 

rozprężną φ 1000.  

 

5.9 Wykonanie studzienek rewizyjnych. 

Studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki należy wykonywać             

w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wkładać można ręcznie lub przy 

użyciu lekkiego sprzętu montażowego do 1,0 tony. Komorę roboczą wykonać należy                    

z materiałów opisanych w punkcie 2.2 niniejszej SST. przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany 

komory należy odbudować i uszczelnić materiałem plastycznym. Na komorze roboczej należy 

umieścić płytę pokrywową. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej        

z wyprofilowaną kinetą. Studzienki powinny posiadać włazy kanałowe wg PN-87/H74052           

z wypełnieniem betonowym. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy 

kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony 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. Stopnie włazowe w ścianie komory 

roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch rzędach,                      

w odległościach pionowych 0,30 m i odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
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5.10 Wykonanie izolacji. 

Elementy wykonanej kanalizacji sanitarnej ( studzienki rewizyjne ) zabezpiecza się          

z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie abizolem. Studzienki należy zabezpieczyć 

przez zagruntowanie abizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco 

wg PN-61/B-06253 „Warunki wykonania ochrony w środowisku agresywnym wód gruntowych”. 

 

5.11 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Proctora powinien wynosić nie mniej niż określa to decyzja 

zarządcy drogi. 

 

5.12 Odtworzenie terenu. 

 Po wykonanych robotach kanalizacyjnych teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania materiałów użytych do budowy kanalizacji sanitarnej. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, SST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST. 

6.2. Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-92/B-10735. Kontrola jakości wykonanych 

robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z Dokumentacją Projektową. 

 

7. OBMIAR ROBÓT . 

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji sanitarnej i uwzględnia elementy 

składowe robót obmierzane według poniższych jednostek. 

- [m] – kanał sanitarny, 

- [szt] - studnie rewizyjne 

 

8. ODBIÓR ROBÓT . 

8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735. 
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8.2. Odbiorowi końcowemu podlegają: 

- Sprawdzenie protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach zanikających i ulegających 

zakryciu 

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 

- Sprawdzenie szczelności kanałów (alternatywnie kamerowanie) 

- Sprawdzenie prawidłowości zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją 

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w formie protokółu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

Płatność za [m] wykonanego kanału sanitarnego i [szt] wykonanej studzienki rewizyjnej 

należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestami producentów 

materiałów oraz oceną jakości wykonania robót. 

Ceny wykonania robót obejmują: 

- zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonywania poszczególnych elementów 

kanalizacji sanitarnej, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu, 

- wykonanie kanału 

- wykonanie studzienek rewizyjnych, 

- wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetonowych 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

 
 

 
 

 


