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WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące poziomego i pionowego wytyczenia  
w terenie rurociągów wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w ramach budowy Hali Sportowej w 
Przywidzu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w    
punkcie 1.1. i wyszczególnionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z pionowym i 
poziomym wytyczeniem w terenie rurociągów wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku 
do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 
odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

1.4.4. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 

1.4.5.    Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, 
a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.  

 
2.  MATERIAŁY 

 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować:  
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki, 
 - farbę odblaskową.  
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m  
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3.  SPRZĘT 

 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 



 

  

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
4.  TRANSPORT 

 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych  
w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg oraz sieci  
i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny  
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych placów, dróg  
      i chodników raz osi trasy i punktów wysokościowych sieci 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 
około 250 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej  
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć  
w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 



 

  

5.3. Tyczenie osi trasy 

 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
Rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w Rysunkach. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót. 
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej i powinna ona odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów  
o kształcie zgodnym z Rysunkami. 

5.5. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów zgodnie z 
opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 1 centymetra. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie  
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 km [1 km] wytyczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, placów, dróg i sieci w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras sieci, 



 

  

• uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych. 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie  
        ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie operatów geodezyjnych powykonawczych  
  w trzech egzemplarzach, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. III 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach III kategorii, z transportem urobku na odkład, w ramach budowy Hali Sportowej w Przywidzu 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy budowie sieci 
wodociągowych, sanitarnych i deszczowych w ramach budowy Hali Sportowej w Przywidzu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych  
z trasą drogową. 
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d

s
I

ρ

ρ
=  

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie  
z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.7. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 
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U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Wymagania ogólne 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 

 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 



 

  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy (wszystkie nasypy niekontrolowane) powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

− drobny sprzęt do wykonywania ręcznie wykopów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport gruntów 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty ziemne 

 
Przed rozpoczęciem wykopów wykonać przekopy próbne celem ustalenia dokładnej lokalizacji istniejących 
rurociągów podziemnych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 
Z uwagi na rodzaj gruntu prowadzić wykopy umocnione za pomocą szalunków pełnych. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ 
po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy 
montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. 



 

  

Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników 
należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy 
sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. 
Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać jako umocnione. Minimalna szerokość 
wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8m plus 
średnica zewnętrzna przewodu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o 
około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub 
elementów dennych kanału. 
Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem 
umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak niżej. 
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić do 97% w skali Proctora. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody 
podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie  
z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów  

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm 
i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 
5.3. Wywóz i utylizacja gruntów nienośnych 
 
Na trasie projektowanych sieci kanalizacji występują liczne nasypy gruntów nienośnych (niekontrolowanych). 
Grunty te należy usunąć, wywieść i zutylizować. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 

 
Wg badań geologicznych na trasie projektowanych sieci występuje wysoki poziom wody gruntowej. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych.  
Odwodnienie wykopów dl rurociągów związanych z przyłączami wodno- kanalizacyjnymi wykonać za pomocą 
igłofiltrów.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 



 

  

5.5. Odspojenie i transport urobku 
 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. 
 
5.6.Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych  

Strefa 
Korpusu 

Minimalna wartość Is dla 
ruch mniejszy od ciężkiego 

 
Górna warstwa o grubości 20 cm 

 
1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych  
w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone 
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 
- m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu pod rurociągi 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 



 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach III kategorii obejmuje: 

− prace pomiarowe, obsługę geodezyjną i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− odspojenie, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

− przemieszczenie, załadunek i wyładunek, 

− transport 

− umocnienie ścian wykopu 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie, rekultywację terenu, 

− wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi z wykopów 

− odwodnienie wykopów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

  



 

  

 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach budowy Hali 
Sportowej w Przywidzu. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

 
1) Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów oraz zagęszczenie 
gruntu nasypowego. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru; 
        Pd 

    Wz    =    
       Pds  
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[Mg/m3] 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien zawierać się w granicach: 
 0,95 dla warstw zalegających do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni terenu 
 0,90 dla warstw zalegających poniżej 1,2 m 
Stopień zagęszczenia gruntu – wielkość porowatości piasku w stanie naturalnym 
Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
               d60 

     U =    
               d10 
gdzie; 
d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami  
i poleceniami Inżyniera. 
Wymagania techniczne. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 
 
 
 



 

  

2. MATERIAŁY 

 
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej wykonanych wykopów. 
Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 
8m/dobę. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do zagęszczania należy używać: 
walców wibracyjnych, 
zagęszczarek płytowych, 
stopy zagęszczającej 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Zasypywanie wykopów 

 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - ułożenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułożenie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ 
zniszczeniu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w punkcie  
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, 
niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, 
niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub 
innych materiałów). 
 
5.2. Zagęszczanie gruntu zasypowego 

 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić 
przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.3 m, 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego 
stopnia zagęszczenia gruntu. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy : 



 

  

-rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
-warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych (komór) zagęszczać warstwami co 20 cm stosując zagęszczarki 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wykopu 97%  
w skali Proctora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu: 
- wykop (obsypka obiektów) 97% w skali Proctora 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
-m3 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych wykopów dla rurociągów 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-wykonanie podsypek, obsypek,  
-wykonanie podłoża wzmocnionego 
-zasypanie wykopów 
-zagęszczenie wykopów 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.Normy dotyczące robót ziemnych 

 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
    odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

  



 

  

ROBOTY SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy przyłączy wodociągowych 
oraz przekładek istniejących wodociągów w ramach budowy Hali Sportowej w Przywidzu. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci i przyłączy wodociągowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Wodociąg- rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania   

      zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.  
 
2. MATERIAŁY 

 
-rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego (PN10) wg PN EN 545, zabezpieczone zewnętrznie warstwą cynku 

metalicznego (min. 200g/m2) i pokrytą powłoką farby bitumicznej o gr.120µm; zabezpieczenie wewnętrzne- 
powłoka cementowa. Połączenia rur na uszczelki gumowe (elastomerowe) 
-w węzłach połączeniowych kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego na PN10 wg PN EN 545, zabezpieczone 
zewnętrznie warstwą farby bitumicznej a wewnętrznie powłoką cementową 
-zasuwy kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem, teleskopowym przedłużeniem wrzeciona oraz skrzynką uliczną 

-hydrant podziemny φ80 z żeliwa sferoidalnego ze skrzynką uliczną hydrantową 

-rura ochronna stalowa φ355x 8.0 
-rury i kształtki ciśnieniowe PE (SDR13.6) na PN 1.0 MPa łączone przez zgrzewanie elekrooporowe 
-zasuwa z miękkim doszczelnieniem 
-wodomierze Dn50 klasy C  
-zwrotne zawory antyskażeniowe typu BA; Dn80 
-filtr siatkowe kołnierzowe Dn80 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
- koparek 
- spycharek 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
- wciągarek mechanicznych. 
- pompy  
 
4. TRANSPORT 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
materiałowych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom. 



 

  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur  
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub  
z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur 
w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki układania rurociągu  

 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ 
po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy 
montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników 
należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy 
sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. 
Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać jako umocnione. Minimalna szerokość 
wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8m plus średnica 
zewnętrzna przewodu. Obudowywanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód 
wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm,  
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub 
elementów dennych kanału. 
Biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowe należy wykonać wzmocnienie dna wykopu przez zastosowanie 
ławy żwirowo- piaskowej z otuliną z geosyntetyku 
Rurociągi układać na ławie żwirowo- piaskowej w stosunku 1: 0.3. 
Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-83/8836-02 
Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem 
umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczania jak niżej. 
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić do 97% w skali Proctora. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody 
podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w 
budownictwie specjalnym. 
Wszystkie prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod układane rurociągi wykonywać pod nadzorem 
uprawnionego geologa 
Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie technicznym  
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz i na zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przechowywania. 



 

  

Rury powinny być opuszczane do wykopu ręcznie przy użyciu jednej lub dwóch lin. Każda rura po umieszczeniu 
zgodnie z linią osi i nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu 
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na środku i ubijanie, tak 
aby rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą uszczelnione. Połączenia powinny być 
pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie przeprowadzona próba szczelności.  
Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogą przekraczać "+/-" 20 mm,  
a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie można poprawiać przez umieszczanie 
pod spodem elementów stałych, jak kawałki drewna, kamienie, itp. Na końcu każdego dnia roboczego otwarty 
koniec rury musi być zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub wody deszczowej przez zatknięcie dobrze 
przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i próbie szczelności rury powinny być 
zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi po ewentualnym zatopieniu. Jeżeli 
rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem np. 
warstwą żużlu (żużel nie może pozostawać w bezpośrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego).  
Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem. 
 
5.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
 
Wg badań geologicznych na trasie projektowanych sieci występuje woda gruntowa. 
Dlatego też należy zapewnić odwodnienie wykopów poprzez zastosowanie igłofiltrów. 
 
5.3. Połączenie elementów rurociągu 

 
Wodociąg z rur PE należy łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe. Wszystkie połączenia powinny być szczelne 
przy ciśnieniu próbnym i roboczym. Szczegółowe warunki łączenia rur są zawsze podane przez producenta i 
należy ich precyzyjnie przestrzegać.  
Rury wykonane z żeliwa sferoidalnego są łączone na uszczelki gumowe. 
W przypadku połączeń kołnierzowych (zasuwy, hydranty), wykorzystane śruby powinny być odporne na korozję 
lub zabezpieczone przeciwko korozji przed użyciem. 

5.4. Montaż uzbrojenia przewodów. 

Zasuwy i odwodnienia należy montować w trakcie wykonywania przewodów. Hydranty można montować na 
przewodzie po przeprowadzeniu próby szczelności, montując w trakcie budowy przewodu wszelkie niezbędne 
kształtki przyłączeniowe. Hydranty montować zgodnie z PN-71/B-02863. 
Sposób łączenia z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych złączy  
i rodzaju materiału przewodów. W przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych należy montować całe węzły 
(armatura i wszystkie niezbędne kształtki przejściowe) 
Skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć przed przemieszczaniem. 
 
5.5 Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci. 

 
Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1ºC. Ciśnienie próbne nie może 
być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, używając 
do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca 
z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z 



 

  

dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych, wykonanych po płukaniu przewodu, wykażą, że 
pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z 

dokładnością do l cm. 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- jakość użytych materiałów, 
- ułożenie przewodu a w szczególności: 
 - głębokość ułożenia przewodu, 
 - odległość od budowli sąsiadującej, 
 - odchylenia osi przewodu, 
 - odchylenia spadku, 
 - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- montaż armatury (zasuwy, zawory, hydranty, przepływomierze, zawory antyskażeniowe) 
- badanie szczelności przewodu, 
- dezynfekcję przewodu 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociągowej są: 
-1 metr [m] ułożonego rurociągu każdej średnicy,  
-1 sztuka [szt] zainstalowanych hydrantów i armatury zaporowej 

-1 metr [m] likwidowanego wodociągu φ100  
-1 kpl. zestawu wodomierzowego w budynku (zawory odcinające, zawór antyskażeniowy, wodomierz,  
  filtr) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie testy i pomiary miały wynik dodatni  
z tolerancją stosownie do pkt. 6.. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje: 

- zakup i dostawę materiałów, 
- układanie i montaż rurociągu w wykopie  
- oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawcza 
- próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja sieci, 
- wykonanie włączeń do czynnej sieci wodociągowej 
- wykonanie zaślepień na czynnej sieci wodociagowej 
- pomiary geodezyjne 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST. 
 

9.2. Cena jednostkowa zainstalowanej armatury i hydrantów obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- montaż hydrantów, armatury odcinającej 



 

  

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
 
9.3. Cena jednostkowa zainstalowanego zestawu wodomierzowego obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- montaż armatury odcinającej, pomiarowej i antyskażeniowej 
- montaż tabliczek informacyjnych 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti 
Instal 2001 
PN-71/B-02863 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna oraz rozmieszczenie 
hydrantów zewnętrznych. Wymagania. 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"  

  



 

  

 ROBOTY KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych  
z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz w ramach budowy Hali Sportowej w Przywidzu. 

 
1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji 

 
Techniczne Specyfikacje stosowane są jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze  
i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z budową sieci i przyłączy 
kanalizacji sanitarnej. 
 
1.4. Podstawowe pojęcia. 

 
1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 
1.4.3. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości 
przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na 
celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
1.4.4. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w 
której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 
 
2.0. MATERIAŁY 

 
-rury kamionkowe obustronnie glazurowane klasy 160,  
-studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1200 mm z betonu wibroprasowanego kl. B45, wodoszczelnego W8 
-kształtki kanalizacyjne 
-włazy żeliwne typu ciężkiego 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparek 
- spycharek 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
- wciągarek mechanicznych. 
- pompy 
 
4. TRANSPORT 

 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
materiałowych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur  
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 



 

  

stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub  
z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur 
w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów powinny zostać zakończone wszelkie roboty przygotowawcze. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.  
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi.  
Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od 
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.3. Roboty montażowe  
 
5.3.1. Ogólne warunki układania kanałów 
 
Biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowe przed rozpoczęciem prac montażowych należy wykonać 
wzmocnienie dna wykopu przez zastosowanie ławy żwirowo- piaskowej z otuliną z geosyntetyku 
Rurociągi układać na ławie żwirowo- piaskowej w stosunku 1: 0.3. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
Wszystkie prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod układane rurociągi wykonywać pod nadzorem 
uprawnionego geologa. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału. Spadki i głębokości posadowienia kanału powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze powyżej 0°C, zaś z tworzyw sztucznych w 

temperaturze od +5 do +30°C. Betonowanie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 8°C.  



 

  

Rury należy opuszczać do wykopu ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią 
i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie 
do jej osi. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno 
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu uszczelnienia złączy. Złącza powinny 
pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelności przewodu. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać "+,-" 20 mm, a odchyłka spadku 
nie może przekraczać "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
nie twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Po zakończeniu prac montażowych w 
danym dniu należy otwarty koniec zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodu i 
badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający 
zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia ścieków 
przed zamarzaniem , przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
 
5.3.2. Łączenia elementów rurociągu. 

 
Rurociągi i kształtki kanalizacyjne z kamionki glazurowanej łączyć za pomocą poliuretanowych uszczelek 
wyrównawczych. Należy zwracać uwagę na zlicowanie dna rury. Przed montażem należy kielich  
i bosy koniec rury posmarować smarem. Następnie wsuwając jedną rurę w drugą przy pomocy łyżki dźwigu lub 
przy pomocy drąga metalowego należy baczyć na osiowość rurociągu. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym i 
próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów 
poszczególnych wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i 
wskazówek. 
 
5.4.Studzienki kanalizacyjne 
 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest  
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) , a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
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. 
Dno studzienki należy 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 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. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad stopniami 
złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach  
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem 
skrzynkowym. 
Studnie przykryć płytami nadstudziennymi oraz wyposażyć we włazy żeliwne kl. C250 i B125  
z uszczelką gumową i zatrzaskiem. 
W terenach nieutwardzonych włazy obetonować w promieniu 1.0 m, grubość warstwy 15 cm.  
W drogach i chodnikach do regulacji włazów zastosować pierścienie dystansowe. 



 

  

Przejścia rurociągów przez ściany studni betonowych wykonać jako szczelne z króćcami dostudziennymi dla rur 
kamionkowych. 
 
5.5. Próba szczelności 
 
Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6]. 
 
5.6.Ochrona przed korozją 
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych, należy zaizolować  
2 x Abizolem „R” i 2 x Abizolem „P” lub innym środkiem o porównywalnej jakości. 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz 
lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m. ponad 
najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód  
w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co 
najmniej 0,1 m. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z 

dokładnością do l cm. 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- jakość użytych materiałów, 
- ułożenie przewodu a w szczególności: 
 - głębokość ułożenia przewodu, 
 - odchylenia osi przewodu, 
 - odchylenia spadku, 
 - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- wykonanie obiektów budowlanych (studzienek) 
- badanie szczelności przewodu, 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych są: 
1 metr [m] układanych rur kanalizacyjnych każdego typu i średnicy ; 
1 sztuka [szt]– montażu studni kanalizacyjnych 
1 metr [m] likwidowanej rury kanalizacyjnej każdego typu i średnicy ; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i testy miały wynik pozytywny  
z tolerancję stosownie do pkt. 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robót 



 

  

- zakup i dostawa materiałów, 
- układanie i montaż rurociągu w wykopie  
- próby szczelności rurociągów 
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej  
- pomiary geodezyjne 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
9.2 Cena jednostkowa wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej obejmuje: 
- zakup i dostawa materiałów, 
- montaż studzienek betonowych 
- wykonanie izolacji elementów betonowych 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Polskie Normy. 

 
1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy  
    odbiorze". 
3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze". 
5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6) PN-H-74051-2:1994- "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 
7) PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
8) PN-B-10725 - "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 

10.2. Normy branżowe. 

9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
10) BN-86/8971-08  - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 
11) BN-62/6738-03  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
12) BN-62/6738-07  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
 

10.3. Pozostałe przepisy. 

 
13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez prod. rur. 
14) KB-38.4.3/1/-73- Płyty pokrywowe. 
15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, Instalacje sanitarne 
i przemysłowe" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-
656 Warszawa, ul Ksawerów 21  
16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania 
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku. 

  



 

  

ROBOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
1.WSTĘP 

 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych  
z budową przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach budowy Hali Sportowej w Przywidzu. 

 
1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji 

 
Techniczne Specyfikacje stosowane są jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze  
i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z budową kanalizacji 
deszczowej. 
 
1.4. Podstawowe pojęcia. 

 
1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 
1.4.3. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości 
przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na 
celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
1.4.4. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w 
której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 
 
2.0. MATERIAŁY 

 
-rury PVC lite klasy „S” gładkie, kielichowe, łączone na uszczelki (średnice φ160÷ φ400) 

-rury PE o spiralnej budowie (średnice φ800 i φ500) klasy S 

-studnie rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych φ1000, φ1200 i φ1500 z betonu wibroprasowanego kl. 
B45, wodoszczelnego W8 

-wpusty uliczne klasy C250 na rurach bet. φ500 
-włazy żeliwne klasy C250 i B125 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparek 
- spycharek 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
- wciągarek mechanicznych. 
- pompy 
 
4. TRANSPORT 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
materiałowych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom. 



 

  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur  
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub  
z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur 
w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów powinny zostać zakończone wszelkie roboty przygotowawcze. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.  
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi.  
Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od 
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.3. Roboty montażowe  

 
5.3.1. Ogólne warunki układania kanałów 
 
Biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowe przed rozpoczęciem prac montażowych należy wykonać 
wzmocnienie dna wykopu przez zastosowanie ławy żwirowo- piaskowej z otuliną z geosyntetyku. 
Rurociągi układać na ławie żwirowo- piaskowej w stosunku 1: 0.3. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
Wszystkie prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod układane rurociągi wykonywać pod nadzorem 
uprawnionego geologa. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału. Spadki i głębokości posadowienia kanału powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 



 

  

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze powyżej 0°C, zaś z tworzyw sztucznych w 

temperaturze od +5 do +30°C. Betonowanie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 8°C.  
Rury należy opuszczać do wykopu ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią 
i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie 
do jej osi. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno 
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu uszczelnienia złączy. Złącza powinny 
pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelności przewodu. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać "+,-" 20 mm, a odchyłka spadku 
nie może przekraczać "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
nie twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Po zakończeniu prac montażowych w 
danym dniu należy otwarty koniec zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodu i 
badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający 
zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia ścieków 
przed zamarzaniem , przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
 
5.3.2. Łączenia elementów rurociągu. 

 
Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, za pomocą złącz kielichowych z fabrycznie montowanymi 
uszczelkami gumowymi. 
Przy wykonywaniu połączeń kielichowych z pierścieniem gumowym należy sprawdzić czy bosy koniec rury 
(kształtki) jest sfazowany, jeśli nie- należy sfazować. Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć takie 
sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzna powierzchnia kielicha i 
zewnętrzna powierzchnia końca bosego powinny być oczyszczone i osuszone, należy przy tym sprawdzić 
prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładność jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w 
kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność lub ręcznie. Potwierdzeniem 
prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym i 
próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów 
poszczególnych wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i 
wskazówek. 
Elementy wykonane z rur PE łączyć za pomocą kielicha z uszczelką trójwargową montowaną fabrycznie w 
kielichu. 
 
5.4.Studzienki kanalizacyjne 
 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest  
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) , a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
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. 
Dno studzienki należy 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 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. 



 

  

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad stopniami 
złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach,  
w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień  
w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
Studnie przykryć płytami nadstudziennymi oraz wyposażyć we włazy żeliwne kl. C250 i B125 z uszczelką gumową 
i zatrzaskiem. 
W terenach nieutwardzonych włazy obetonować w promieniu 1.0 m, grubość warstwy 15 cm.  
W drogach i chodnikach do regulacji włazów zastosować pierścienie dystansowe. 
Przejścia rurociągów przez ściany studni betonowych wykonać jako szczelne z fabrycznie wbudowanymi tulejami 
dla rur PVC i PE. 
 
5.5. Próba szczelności 
 
Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6]. 
 
5.6.Ochrona przed korozją 
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych oraz betonowych części wpustów 
ulicznych, należy zaizolować 2 x Abizolem „R” i 2 x Abizolem „P” lub innym środkiem o porównywalnej jakości. 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz 
lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m. ponad 
najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód  
w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co 
najmniej 0,1 m. 
 
5.7 Kanały odwodnienia liniowego 
 
Kanały odwodnienia liniowego montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Dotyczy to zarówno 
mocowania kanałów między sobą jak również mocowania kanałów w podłożu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości będzie obejmowała: 
-stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z 

dokładnością do l cm. 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- jakość użytych materiałów, 
- ułożenie przewodu a w szczególności: 
 - głębokość ułożenia przewodu, 
 - odchylenia osi przewodu, 
 - odchylenia spadku, 
 - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- wykonanie obiektów budowlanych (studzienek) 
- wykonanie kanału odwodnienia liniowego 
- badanie szczelności przewodu, 
 
 



 

  

7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych są: 
1 metr [m] układanych rur kanalizacyjnych każdego typu i średnicy ; 
1 sztuka [szt]– montażu studni kanalizacyjnych 
1 sztuka [szt]– montażu wpustu ulicznego 
1 metr [m] –montaży kanału odwodnienia liniowego każdego typu ; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i testy miały wynik pozytywny  
z tolerancję stosownie do pkt. 6. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robót 
- zakup i dostawa materiałów, 
- układanie i montaż rurociągu w wykopie  
- próby szczelności rurociągów 
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej  
- pomiary geodezyjne 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
9.2 Cena jednostkowa wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej obejmuje: 
- zakup i dostawa materiałów, 

- montaż studzienek betonowych φ1000 i φ1200 
- wykonanie izolacji elementów betonowych 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
9.3 Cena jednostkowa wykonanego i odebranego wpustu deszczowego obejmuje: 
- zakup i dostawa materiałów, 
- montaż wpustu 
- wykonanie izolacji elementów betonowych 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
9.4 Cena jednostkowa wykonanego i odebranego kanału odwodnienia liniowego obejmuje: 
- zakup i dostawa materiałów 
- ułożenie i montaż korytek na betonie konstrukcyjnym B125 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 
10.1. Polskie Normy. 
 
1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy  
    odbiorze". 
3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze". 



 

  

5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6) PN-H-74051-2:1994- "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 
7) PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
8) PN-B-10725 - "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 

10.2. Normy branżowe. 

9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
10) BN-86/8971-08  - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 
11) BN-62/6738-03  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
12) BN-62/6738-07  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 

10.3. Pozostałe przepisy. 

 
13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez prod. rur. 
14) KB-38.4.3/1/-73- Płyty pokrywowe. 
15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, Instalacje sanitarne 
i przemysłowe" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-
656 Warszawa, ul Ksawerów 21  
16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania 
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku. 

 


