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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWiORB 1 – WYMAGANIA OGÓLNE

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jaworki, Szlachtowa oraz wschodniej części Szczawnicy – rejon ulicy 

Szachowskiej”



STWiORB 1 – Wymagania ogólne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

dla miejscowości Jaworki, Szlachtowa oraz wschodniej części Szczawnicy – rejon ulicy Szachowskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  (STWiORB)  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót związanych z realizacją  przedsięwzięcia  wymienionego w pkt.  1.1. 

STWiORB 1 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne prowadzenia wszelkich robót związanych 

z wykonaniem inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu 

interpretacji tych pojęć przez uczestników procesu inwestycyjnego.

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe, wspólne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. W każdej 

ze szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  zdefiniowane są  również  inne dodatkowe określenia  charakterystyczne 

dla danej specyfikacji. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

• aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  do  stosowania 

w budownictwie,

• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,

• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

• długość kolektora - odległość miedzy studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek,

• dokumentacja  budowy  –  dokumentacja,  na  którą  składa  się:  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym 

projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych,  a  także rysunki 

i opisy służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - również dziennik montażu,

• dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku 

wykonywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• droga – wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
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• droga  tymczasowa  (montażowa)  – droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,

• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane,

• dziennik montażu – dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu 

budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co 

jest określone w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego,

• kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków,

• kierownik  budowy  – osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, umowy,

• kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m,

• kolektor sanitarny  - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych 

i ich transportu do oczyszczalni.

• kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków,

• komin  włazowy  –  szyb  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony  do wchodzenia 

i wychodzenia obsługi,

• komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych,

• książka obmiarów  – dokument prowadzony przez Wykonawcę  na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 

art. 3  ust.1  ustawy  Prawo  Budowlane,  służący  do  wpisywania  obmiaru  wykonywanych  robót  w  formie 

wyliczeń, szkiców i innych załączników,

• materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora, 

• nawierzchnia  – warstwa  lub zespół  warstw służących  do przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu,

• niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 

kanału, studzienki, pompowni, itp.,

• 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,

• operat  geodezyjny  – dokumentacja  techniczna  powstała  w  wyniku  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych 

podlegająca obowiązkowi zgłaszania i przekazywania do Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego,

• pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz  drzew i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również  obejmować  teren  przewidziany  do rozbudowy  drogi 

i budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  ruch 

na drodze,

• pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy 

lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,
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• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego, 

przewidujące uprawnienia do wykonania robót budowlanych,

• projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

• przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania,

• Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje  lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót,

• przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom,

• rekultywacja  –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

• roboty  budowlane  – budowa,  a  także prace polegające  na przebudowie,  montażu,  remoncie  lub rozbiórce 

obiektu budowlanego,

• sieć  kanalizacyjna sanitarna  – kanały  stanowiące całość  techniczno-użytkową  (kanalizację) albo ich  część 

stanowiąca  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (pompownia)  służący  do  odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych),

• studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna)  –  obiekt  na  kanale  nieprzełazowym  przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów,

• studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania  czynności 

eksploatacyjnych w kanale,

• teren  budowy  – przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy,

• wysokość komory  roboczej  –  odległość  pomiędzy rzędną  dolnej  powierzchni  płyty  lub innego  elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzedną spocznika przy ścianie,

• zadanie  budowlane  – część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną 

lub technologiczną,  zdolna  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

kanalizacji lub ich elementu,

• Zamawiający,  Inwestor  –  podmiot  będący  inwestorem  zadania  inwestycyjnego  i  przyjmujący  zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją  Projektową, 

STWiORB i poleceniami Zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  (dziennik  budowy,  pozwolenie  na  budowę 

oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej). 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jaworki, Szlachtowa oraz wschodniej części Szczawnicy – rejon ulicy 

Szachowskiej”



STWiORB 1 – Wymagania ogólne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  wskazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlany będzie zawierał rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

Dokumentacja  Projektowa,  STWiORB  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Zamawiającego 

i Projektanta  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z nich  są  obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB.

Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  STWiORB  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być  jednorodne i  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 STWiORB i wpłyną 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu, 

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

Wykonawca, na swój koszt, zapewni dozór budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, a także dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót i wygody społeczności. 

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki 

obiektów i  ich przeznaczenia.  Poniesie  on również  odpowiedzialność  za utrzymanie  publicznego ruchu drogowego 

przez cały czas trwania robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu kołowego i pieszych, Wykonawca wykona na czas trwania robót objazdy, a także dostarczy i utrzyma wszystkie 

urządzenia służące  tymczasowemu zabezpieczeniu  robót  takie  jak ogrodzenia,  znaki  ostrzegawcze oraz urządzenia 

sygnalizacyjne. Koszt wykonania objazdów nie stanowi przedmiotu odrębnych rozliczeń finansowych i powinien zostać 

uwzględniony  w  cenie  umowy.  Przez  cały  okres  trwania  robót  Wykonawca  zapewni  dobrą  widoczność 

tym ogrodzeniom  oraz  znakom,  dla  których  jest  to  niezbędne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki, 

ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Rozpoczęcie robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

Wykonawca umieści tablice informacyjne na cały okres trwania robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. 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 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmie  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów ochrony  środowiska 

na terenie budowy i jej zapleczu, 

• będzie  unikał  uszkodzeń  oraz  utrudnień  (zanieczyszczenia,  hałas  itp.)  w  prawidłowym  rozwoju 

funkcjonowaniu społeczeństwa, wynikających z prowadzonych na terenie budowy działań.

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,

− możliwością powstania pożaru.

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramach kosztów własnych.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  dbał  o sprawność  sprzętu  przeciwpożarowego  zlokalizowanego  na terenie  baz  produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 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 powstałym w rezultacie realizacji robót 

lub wywołanym przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji nadziemnej i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Realizator  przedsięwzięcia  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  lub  administratorami 

tych urządzeń, potwierdzenie planu ich lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie  i  zabezpieczenie  instalacji  oraz  urządzeń  przed  uszkodzeniem  podczas  trwania  budowy. Wykonawca 

uzgodni,  z  administratorami  urządzeń  i  sieci,  terminy  prac  oraz  ponoszenie  kosztów  ich  eksploatacji  w  związku 

z robotami.

O  przypadkowym  uszkodzeniu  instalacji  nadziemnej,  sieci  i  urządzeń  podziemnych  Wykonawca  bezzwłocznie 

powiadomi właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Koszty napraw pokryje Wykonawca. 
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią 

odzież  w  celu  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 umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  robót,  a  także materiałów i  sprzętu  używanego  do  robót  począwszy 

od daty rozpoczęcia prac budowlanych, aż do daty ich zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, na własny koszt, urządzeń i obiektów tymczasowych zlokalizowanych 

na terenie  budowy  oraz  jego  zaplecza,  ponadto  ponosi  on  koszty  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  w  okresie 

realizacji robót.

1.5.10. Zgodność robót z Przepisami Prawnymi oraz obowiązującymi Normami

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i władze  miejscowe 

oraz wszelkie  inne  przepisy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek  sposób związane z  robotami.  Wykonawca  będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  prawa  patentowego  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należeć  będą  także  inne  obowiązki  nieopisane  w  STWiORB,  a  które  ujęte  będą 

w projekcie umowy.

1.5.11. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji  (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje dział roboty budowlane - CPV 45000000-7 obejmujący następujące 

grupy, klasy i kategorie:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

• Klasa  : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

 oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

• Klasa  : 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Kategoria: 45222223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
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• Klasa  : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria: 45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

2. MATERIAŁY

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń,  od  właścicieli  i  odnośnych  władz,  na  pozyskanie  materiałów 

z jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych stosowanych materiałów 

bez względu na źródło ich pochodzenia.

Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane 

z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów oraz miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu stanu terenu sprzed rozpoczęcia Robót.

Wszystkie materiały, pozyskane z wykopów na terenie budowy, będą wykorzystane na miejscu. Wykonawca nie będzie 

prowadził  żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,  które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały tj. do czasu, gdy będą one potrzebne do przeprowadzenia 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwości.

Czasowo  składowane  materiały  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych 

z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. 

Ilość  użytego  sprzętu  i  jego  wydajność,  zagwarantują  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a także zapewnią zakończenie robót w terminie wymaganym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt własny i wynajęty.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  kopii  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  sprawnych  technicznie  środków transportu,  które  będą  odpowiednio 
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dobrane do rodzaju i  wielkości  transportowanego  materiału.  Środki  transportu nie  wpłyną  niekorzystnie  na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Dobrana ilość środków transportu zapewni przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB, a także zagwarantuje dopełnienie terminu określonego umową. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własny i wynajęty sprzęt używany do transportu.

Podczas ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego 

w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu 

nieodpowiadające wymaganiom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwał  na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem się 

jego pojazdów po drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca we własnym zakresie odtransportuje gruz i nadmiar objętości gruntu z wykopu na wysypisko komunalne 

z uwzględnieniem po swojej stronie kosztów składowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  jakość  stosowanych  materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWiORB. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz robót. 

W przypadku,  gdy nie  został  on określony,  Zamawiający ustali,  jaki  zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie miał  nieograniczony dostęp do urządzeń  oraz laboratorium w celu  ich ewentualnej  inspekcji. 

Zamawiający  będzie  przekazywał  Wykonawcy  informacje  w  formie  pisemnej  o wszelkich  nieprawidłowościach 

dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań,  Zamawiający natychmiast 

wstrzyma  wykorzystywanie  badanych  materiałów  do robót  i  zostaną  one  dopuszczone  do  użycia  dopiero  wtedy, 

gdy nieprawidłowości zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości poszczególnych robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jaworki, Szlachtowa oraz wschodniej części Szczawnicy – rejon ulicy 

Szachowskiej”



STWiORB 1 – Wymagania ogólne

założoną jakość robót.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  STWiORB.  Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Podczas prowadzenia robót wykorzystane będą tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i nie są objęte 

certyfikacją  określoną  w  wyżej  wymienionym  podpunkcie,  a  które 

spełniają wymogi STWiORB.

W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  STWiORB,  każda partia  dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  wydaną  przez  producenta  dokumentację,  a  w  razie  potrzeby  wyniki  badań 

wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań zostaną odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym w okresie  od przekazania Wykonawcy 

terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku  budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała zapisu 

z podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika, 

będą również opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Zamawiającego, Projektanta, 
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• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny,

• zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających,  ulegających zakryciu,  a także częściowych  i ostatecznych 

odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych wraz z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania 

robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  sposobu  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań 

z podaniem danych osoby wykonującej badania,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem danych osoby wykonującej badania,

• inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Zamawiającemu 

i Projektantowi  w celu ustosunkowania się  względem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisze z zaznaczeniem ich przyjęcia lub określeniem swojego stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.4.2. Książka obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza się  w sposób ciągły  w jednostkach przyjętych w kosztorysie  i wpisuje 

do rejestru obmiarów.

6.4.3. Deklaracje zgodności, certyfikaty 

Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy stanowić będą załączniki do odbioru robót. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3., następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,
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• korespondencję na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  jej  terenie  w  miejscu  odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

oraz zostanie sporządzony w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym upływem tego terminu.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub innym dokumencie 

w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii 

osiowej.

Jeśli  STWiORB  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  metrach 

sześciennych (m3), jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami 

STWiORB.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu,

• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  tej  grupy  robót  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  poprzez  dokonanie  wpisu  do dziennika  budowy 

i jednoczesne  powiadomienie  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak 

niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet 

wyników  badań  laboratoryjnych  oraz  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  konfrontując  je z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Odbiór ten będzie dotyczył kolejnych elementów robót i może być podstawą do wystawienia faktur częściowych. 

8.4. Odbiór końcowy robót

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenie robót.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  a  zostanie  on przeprowadzony 

w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB.
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W toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót 

zanikających  i  ulegających  zakryciu,  przeglądów  przedodbiorowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja może przerwać 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W sytuacji,  gdy stwierdzone wady lub inne  naruszenia postanowień  obowiązującej  umowy obniżają  przewidzianą 

przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót, Zamawiający może: 

• obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obniżonej wartości użytkowej, technicznej 

lub estetycznej robót,

• zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się 

od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

8.4.2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• podstawową Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową dokumentację, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• STWiORB (podstawowa z dokumentów umowy i ewentualna uzupełniająca lub zamienna),

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły badań i prób,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB,

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 

urządzeń.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  nieodpowiedniego  przygotowania  dokumentacji  do odbioru  końcowego, 

Zamawiający  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót  lub  termin 

uzupełnienia dokumentów.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”.
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9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji  kosztorysu.  Dla pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest wartość  (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena kosztorysowa wynika z formuły kalkulacyjnej:

Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią R,

• wartość  użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy M+Kz,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami S,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. tj Kp i Z.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Ceny  jednostki  obmiarowej  określone  zostaną  na  podstawie  oferty  Wykonawcy  w  oparciu  o opracowany 

przez Projektanta  przedmiar  robót.  Tabele  nie  uwzględniają  robót  tymczasowych  –  robót,  które  są projektowane 

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są potrzebne Zamawiającemu i są usuwane 

po wykonaniu robót podstawowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STWiORB 1

Koszt dostosowania się  do warunków umowy i wymagań  ogólnych zawartych w STWiORB 1 obejmuje wszystkie 

warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  niewyszczególnione  w  kosztorysie.  Koszty  te  ujmuje  Wykonawca 

w kosztach pośrednich. 

9.3. Organizacja ruchu zastępczego

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

1. wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian, uzgodnień 

i zatwierdzeń wynikających z postępu robót,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

3. opłaty dzierżawy terenu, jeżeli będą konieczne,

4. przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

1. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie lub usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i świateł,
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2. utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji zastępczej organizacji ruchu obejmuje:

1. usunięcie oznakowania,

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

2. Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.).

4. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWiORB 2 – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
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 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

dla miejscowości Jaworki, Szlachtowa oraz wschodniej części Szczawnicy – rejon ulicy Szachowskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  (STWiORB)  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót związanych z realizacją  przedsięwzięcia  wymienionego w pkt.  1.1. 

STWiORB 1 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne prowadzenia wszelkich robót związanych 

z wykonaniem inwestycji. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Dokumentacją Projektową:

• roboty przygotowawcze,

• roboty rozbiórkowe,

• roboty ziemne,

• odwodnienie wykopu,

• roboty instalacyjno-montażowe – ułożenie kanałów o średnicy:

grawitacja: 160, 200, 250, 200/315mm,

tłoczny: 50, 63, 90, 140, 160, 180, 50/200, 140/250mm,

• wykonanie przewiertów sterowanych  w tym horyzontalnych z rur PE, oraz poziomych w rurach ochronnych 

stalowych,

• montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych o średnicach 425, 600, 1000, 1200, wraz z osprzętem,

• montaż pompowni sieciowych P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,

• montaż pompowni zagrodowych pz1-pz27,

• próba szczelności, 

• wykonanie podwieszeń kanalizacji do konstrukcji mostów,

• wykonanie dwóch zabezpieczeń brzegów przy potoku Grajcarek,

• odbudowa nawierzchni dróg,

• kamerowanie kanalizacji,

• nadzór archeologiczny,

• kontrola jakości, 

• odbiór robót.
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1.4. Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

Horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD - Horizontal Directional Drilling) – nowoczesna technologia (zalicza-
na do grupy tzw. technologii bezwykopowych) polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych.

Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków.

Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich do pompowni, 
oczyszczalni lub odbiornika.

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia 

obsługi.

Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana 
z mieszanki żwirowej beż użycia lepiszcza czy spoiwa.

Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej.

Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania otworów studzienek kanaliza-
cyjnych.

Przyłącz – odcinek kanalizacji od budynku do pierwszej studzienki na działce, lub w przypadku jej braku – do granicy 

nieruchomości.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nie przełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów.

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy 
są wykonywane z prefabrykatów.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający 
się z korpusu i pokrywy.

Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej, lub innego elementu 
przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.

Zawiesie – element służący do podwieszenia rur i kształtek do konstrukcji mostu.

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB 1 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1. “Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB 1. “Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rury kanalizacyjne 

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje się:

• kanały grawitacyjne z rur kamionkowych Dn 250, 200mm, kl.160 i kl.240

• kanały grawitacyjne z rur PVC Dn200mm, Dn160mm o sztywności min. SN8, SDR 17,

• przewody tłoczne z rur ciśnieniowych PE SDR 17o średnicy 50mm, 63mm 90mm, 140mm, 160mm, 180mm,

• rury termoizolowane o średnicy Dn 200/315 PVC-U/PEHD, Dn 140/250 PE/PEHD, Dn 50/200 PE/PEHD,

2.3. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe, zlokalizowane 

na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach dopływów bocznych sieci. Przewidziano studzienki rewi-

zyjne z rur z tworzywa sztucznego o średnicy DN425 oraz DN 600mm niewłazowe do inspekcji z poziomu terenu zlo-

kalizowane na przyłączach oraz betonowe DN1000 mm i 1200 mm włazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki 

zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000.

2.4. Komory rozprężne

Komory rozprężne na końcach rurociągów tłocznych z pompowni zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe 

DN1000mm. Właz do studni musi być przystosowany do montażu biofiltra. Studnie rozprężne wyposażyć w biofiltr 

typu KSBF lub równoważny.

2.5. Studzienki rewizyjne na rurociągu tłocznym

Dla celów prawidłowej eksploatacji rurociągu tłocznego pompowni (konserwacja, prace remontowo-awaryjne), a także 

do. odwodnienia rurociągu przewiduje się studzienkę rewizyjną odwodnieniową  z betonu Dn1200mm. W studzience 

przewidziano montaż łącznika rewizyjnego z zaworem hydrantowym. Po obu stronach łącznika projektuje się montaż 

zasuw odcinających. Średnica urządzeń zgodna ze średnicą przewodu tłocznego.

2.6. Odpowietrzenie rurociągu tłocznego

Na rurociągach tłocznych gdzie ukształtowanie terenu nie pozwala na samoczynne odpowietrzenie (w studzience roz-

prężnej) zaprojektowano odpowietrzenia rurociągu tłocznego w najwyższym punkcie trasy poprzez zamontowanie za-

woru napowietrzająco-odpowietrzającego w betonowej studni DN1200mm. Właz do studni powinien być wentylowany 

oraz musi być przystosowany do montażu biofiltra. Zawór należy zamontować na trójniku żeliwnym. Przed zaworem, 

na króćcu odpowietrzającym wymagane jest zamontowanie zasuwy odcinającej. 

2.7. Podwieszenia kanalizacji do konstrukcji mostu

Do wykonania podwieszeń kanalizacji sanitarnej z rur termoizolowanych do konstrukcji mostu należy zastosować:

• Zawiesie DN315: 

stalowe kotwy tulejowe M10, (14szt. + 10szt. +16szt. + 44szt. + 32szt.)

stalowe płytki montażowe 5x40x120mm, 1”, (7szt. + 5szt. + 8szt. + 20szt. + 14szt.)

stalowe rury gwintowane 1”, L=280mm, (1,96m + 1,15m + 2,08m + 3,6m + 7,2szt.)
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stalowe uchwyty DN315 (7szt. + 5szt. + 8szt. + 20szt. + 14szt.)

• Zawiesie DN250: 

stalowe kotwy tulejowe M10, (40szt.)

stalowe płytki montażowe 5x40x120mm, 1”, (20szt.)

stalowe rury gwintowane 1”, L=300mm, (4,0m)

stalowe uchwyty DN250 (20szt.)

• Zawiesie DN200: 

stalowe kotwy tulejowe M10, (64szt.)

stalowe płytki montażowe 5x40x120mm, 1”, (28szt.)

stalowe rury gwintowane 1”, L=300mm, (8,4m)

stalowe uchwyty DN200 (28szt.)

• Odciągi: 

stalowy łącznik (8szt. + 4szt.)

stalowy pręt M10, L=520mm (4,16m + 1,6m)

stalowy odciąg (4szt. + 2szt.)

2.8. Pozostałe materiały

• akcesoria z kształtowników z blachy,

• asfalt drogowy,

• bale iglaste,

• beton zwykły oraz klasy B35/45,

• cement,

• czyszczak rewizyjny,

• deski iglaste,

• dekiel blaszany, 

• drewno na stemple, 

• domieszka uszczelniająca do betonów,

• drut stalowy,

• elektrody,

• emulsja asfaltowa,

• farba do gruntowania,

• faszyna leśna,

• geowłóknina,

• grodzice stalowe,

• gwoździe,

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jaworki, Szlachtowa oraz wschodniej części Szczawnicy – rejon ulicy 

Szachowskiej”



STWiORB 2 – Kanalizacja sanitarna

• igłofiltry,

• kamień łamany,

• klamry ciesielskie,

• kliniec kamienny,

• kołki: faszynowe i do geowłókniny,

• olej napędowy,

• pale szalunkowe (wypraski),

• papa asfaltowa,

• pianka uszczelniająca,

• piasek,

• płozy,

• pręty, 

• rury stalowe,

• śruby stalowe,

• tłuczeń kamienny, łąmany,

• walce siatkowo-kamienne,

• woda,

• zaprawa cementowa.

2.9. Składowanie materiałów na placu budowy

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpie-

czając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem rów-

nolegle przy stykających się wzajemnie kielichach. 

Następne warstwy układamy naprzemianlegle, przy wysuniętych kielichach poza bosy koniec rur. Ilość warstw rur uza-

leżniona jest od ich średnicy.

Prefabrykaty  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk  kręgów  przekazywany 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych pojedynczych kręgów.

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp.

Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamknię-

tym. 

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 

2.10. Odbiór materiałów na budowie
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Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-

centa.

Należy przeprowadzić  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W razie  stwierdzenia  wad  lub  powstania  wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1. “Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:

• ciągnik kołowy,

• koparki o pojemności 0,25 – 1,20 m3,

• młot wyburzeniowy,

• pompa wirnikowa,

• równarka samojezdna,

• sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak),

• spycharka gąsienicowa,

• samochód samowyładowczy,

• samochód skrzyniowy,

• walec statyczny,

• zespół prądotwórczy,

• żuraw samochodowy.

3.3. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

• Koparka,

• piła wyrzynarka,

• samochód dostawczy,

• samochód skrzyniowy,

• samochód samowyładowczy,

• żuraw samochodowy.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykony-

wanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Warunki transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształ-

ceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projek-

towej, STWiORB i wskazaniami Kierownika Projektu, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• samochód skrzyniowy,

• samochód samowyładowczy,

• samochód dostawczy.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w cza-

sie ruchu pojazdu. 

Rury powinny być układane w pozycji poziomej.

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 śred-

nicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania 

się wyrobów.

Prace przewozowe i rozładunkowe nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -5°C i powyżej 30°C (z uwagi 

na zwiększoną kruchość tworzywa).

Podczas załadunku i rozładunku studzienek należy zachować ostrożność, aby końce wlotów i wylotu nie zostały uszko-

dzone. Studzienki nie powinny być przeciągane i przetaczane po podłożu, lecz przenoszone. Niedopuszczalne jest zrzu-

canie studzienek z samochodu.

Transport oraz prace przeładunkowe w temperaturach ujemnych powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością

 Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych ma-

teriałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać  za pomocą  minimum trzech lin zawiesia,  rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemiesz-

czaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach niepowodujących: segregacji składników, zmiany 

składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 

5.3. Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za po-

mocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jedno-

stronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy 

kanału w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi spraw-

dzanymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony 

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Regulacja pionowa studzienek powinna być wykonana przed ułożeniem warstw bitumicznych nawierzchni.

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić lokalizację studzienek wymagających regulacji oraz wymaganą wysokość 

ustawienia elementów. Zakres robót powinien obejmować  wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Doku-

mentacji Projektowej oraz te, które zostaną wskazane przez Kierownika Projektu.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie elementów studzienki, to Wyko-

nawca wymieni na własny koszt uszkodzony element.

5.4. Roboty rozbiórkowe elementów dróg

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy warstw nawierzchni, zgodnie z dokumenta-

cją projektową, lub wskazanych przez Inżyniera.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w Projekcie lub przez Inżyniera.

Przewidziano cięcie nawierzchni betonowej drogi a następnie rozebranie poszczególnych warstw w miejscach prowa-

dzenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszko-

dzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone 

w Specyfikacji lub wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie ze Specyfikacją stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją pro-

jektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.

W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowied-

nim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB 1 „Roboty 

ziemne”.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jaworki, Szlachtowa oraz wschodniej części Szczawnicy – rejon ulicy 

Szachowskiej”



STWiORB 2 – Kanalizacja sanitarna

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera:

• frezarka,

• koparko-spycharka,

• piła do cięcia nawierzchni,

• równarka samojezdna,

• samochód dostawczy,

• samochód samowyładowczy,

• samochód skrzyniowy,

• sprężarka powietrza,

• spycharka gąsienicowa,

• zrywarka przyczepna.

5.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wyliczono w odniesieniu do stanu istniejącego terenu.

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału.  Zapewnia to możliwość  grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów 

oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osio-

wych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, nacią-

gnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzch-

nię terenu, przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Wydobywaną  ziemię  na odkład należy składować  wzdłuż  krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, 

aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy należy prowadzić w umocnieniach.

Umocnienie wykopu należy wykonać w zależności od głębokości wykopu i rodzaju wykopu za pomocą szalunków sys-

temowych oraz deskowania z pali szalunkowych (wyprasek).

Umocnienie wykonać poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych od-

cinków tzw.  klatek o długości  4,0  -  5,0  m,  z  których  każda stanowi  całość.  Połączenie  klatek  sąsiednich powin-

no być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:

• wyprasek przylegających do ścian wykopu,

• bali pionowych (nakładek),

• okrąglaków jako poprzeczne rozpory.

W trakcie prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicz-

nych.

Spód wykopu należy pozostawić  na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 

a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębie-

nie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
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W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projek-

towanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstępach, co 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

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.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od po-

ziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m. 

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

5.6. Przygotowanie podłoża, podsypka

• Przed przystąpieniem do wykonania  podłoża należy dokonać  odbioru technicznego wykopu  – tolerancja 
rzędnych dna wykopu ± 3 cm.

• Rury kanalizacyjne należy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem warunku 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

• Podłoże dla rur będzie stanowiła podsypka z piasku naturalnego (bez frakcji pylastych, o ziarnach 0,15÷2,0 
mm, max wymiar ziarna - 20 mm), o grubości 20 cm.

• Zagęszczenie podsypki z pomocą zagęszczarki wibracyjnej.

• Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania, ma to być luźna warstwa piasku grub. 3÷5 cm - war-
stwa wyrównawcza.

• Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się na całej jego długo-
ści. Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grubości 3÷5 cm) powinna się opierać, co najmniej 
na ¼ obwodu.

• W miejscach łączenia rur w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej dwu-, 
trzykrotnej szerokości kielicha.

• Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  krawędzi  podłoża  od  ustalonego  na  ławach  celowniczych  kierunku 
osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm.

• Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej (D.P.), nie po-
winno być większe niż 10%.

• Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych w D.P. nie powinno przekraczać ±1 cm.

• Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod kielichami powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka.

• Studzienki posadowione będą na wyrównanym podłożu, na podsypce z pospółki lub piasku grubości 15 cm.

• Zagęszczanie podsypki i obsypki należy prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksy-
malny ciężar roboczy 0,30 kN).

• Materiał podłoża nie może być zmrożony i nie może zawierać kamieni o ostrych krawędziach lub innego ła-
manego materiału.

5.7. Zasypywanie wykopów

Do zasypywania można przystąpić po zakończeniu układania przewodów oraz montażu studzienek, sprawdzeniu prawi-

dłowości spadków kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, pamiętając o pozostawieniu odkrytych miejsc 

łączenia rur do czasu badania szczelności odcinka kanalizacji grawitacyjnej z wynikiem pozytywnym.

Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:
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• wykonanie  warstwy  ochronnej  (obsypki  i  zasypki  wstępnej)  rur  kanałowych  do  wysokości  30  cm nad 
wierzch rury materiałem dowiezionym o parametrach jak dla podłoża, z wyłączeniem miejsc na złączach,

• wykonanie warstwy ochronnej w miejscach łączenia rur po przeprowadzeniu próby szczelności,

• wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu. Zasypkę wykonać gruntem warstwami grub. max 20 cm, 
z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu.

Wykonując zasypkę należy uważać  by rurociąg nie uległ zniszczeniu. Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej należy 

zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. Należy szczególną uwagę zwrócić na podbicie pa-

chwin.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe kamionkowe oraz z tworzywa sztucznego: PVC-U i 

PE należy układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku.

Przewody należy układać zgodnie z rysunkami ułożenia rur kanałowych na 20cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu rur 

przykryć je warstwą piasku. Obsypka rur musi być wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 

posadowienia. Musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przykrycia przynajmniej 30cm (po zagęszcze-

niu) powyżej wierzchu rury. Dzięki podsypce i obsypce z równoczesnym zagęszczeniem boków rury podparcie rur jest 

wystarczające.

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 40 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki i 

podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm.

Materiał zastosowany do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania;

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm - materiał nie może być zmrożony,

• nie może zawierać kamieni lub innego łamanego materiału.

Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociąg, jeżeli są to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotności) 

piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Ułożone w podłożu suchym kanały nale-

ży obsypywać warstwą obsypki klasy I (piaski grube i średnie dobrze uziarnione).Poziom podłoża musi być tak wyko-

nany, by rurociągi mogły być  układane bezpośrednio na nim, żeby podparcie ich było jednolite i trzymały się linii i 

spadków określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji mu-

szą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń.

W przypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym 

piaskiem. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna być zgodna z projektowanym spadkiem.

W razie wystąpienia gruntów nawodnionych praktyczniej będzie zastosować podłoże z drobnego żwiru 4÷20 mm rów-

nież ubijanego mechanicznie.

Materiały użyte do zasypania:

• piasek na podsypkę i warstwę ochronną rur – wg PN-EN 13043:2004,

• grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład może być użyty do zasypywania przewodów i obsypa-
nia studzienek jeśli spełnia wymagania PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008.

Ze względu na obecność gruntów skalistych jak i nasypów niebudowlanych przewidziano dowóz ziemi.

5.8. Odwodnienie wykopów

Wykonawca  powinien  zapewnić  urządzenia,  które  zagwarantują  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych 

oraz wód stojących, poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
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Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowodują ich długotrwałą nieprzydatność, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkol-

wiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Odwodnienie wykopów umocnionych może odbywać się za pomo-

cą pomp przy niezbyt dużym napływie wód. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić do 

rozmywania dna wykopu i wypłukiwania gruntu spoza jego ścian. 

5.9. Roboty montażowe

5.9.1. Montaż kanałów

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika.

Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. 

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej lub w punktach zała-

mania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie. 

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać ni-

welatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. 

5.9.1.1. Głębokość ułożenia kanału 

Głębokość kanałów sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową.

5.9.1.2. Opuszczanie rur do wykopu 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie wielokrąż-

kiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem.

Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.

5.9.1.3. Układanie rur

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym.

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki 

krzyża celowniczego  do jego dolnego  końca  stanowi  odległość  płaszczyzny wyznaczanej  przez  ławy  celowników 

od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. 

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. 

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
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Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub 

żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub 

kamienia. 

W przypadku układania rur z tworzyw sztucznych prace montażowe należy wykonywać zgodnie z Dokumentacja Tech-

niczna i instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymogami norm. Rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie 

doczołowe.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu z rur z tworzyw sztucznych łączonych przez zgrzewanie doczołowe na-

leżny stosować łuki, kolana i trójniki.

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od 5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne 

z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należny umieszczać przy końcówkach, pod uzbroje-

niem, a także na zmianach kierunku.

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również powinna ściśle 

przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montażu kanału 

wykop powinien być odwodniony. W trakcie prowadzenia robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepi-

sów BHP głównie dotyczących prowadzenia robót w rejonie występowania sieci elektro-energetycznych. Należy opra-

cować szczegółowy harmonogram wyłączeń sieci elektro-energetycznych i uzgodnić go z RE - dotyczy to odcinków 

gdzie odległość  między sprzętem budowlano-montażowym a linią elektro-energetyczną  jest mniejsza od wymaganej 

przepisami.

5.9.1.4. Uszczelnienie rur 

Połączenie rur kielichowych uszczelką gumową na wcisk.

5.9.1.5. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu 

Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamu-

leniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.9.2. Montaż studzienek rewizyjnych

Kinetę studzienki ułożyć na warstwie zagęszczonej podsypki z pospółki lub piasku. Rurę trzonową dociąć do wymaga-

nej wysokości na placu budowy. Założyć uszczelkę na rurę trzonową. Kielich kinety wyczyścić z zabrudzeń i posmaro-

wać  środkiem poślizgowym.  Zamontować  przez wciśnięcie  rury trzonowej  w kielich kinety.  Studzienki  zasypywać 

równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej zapewniając stopień zagęszczenia.

Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm i DN600:

- w terenach zielonych, gruntach ornych itp. w miejscach gdzie to możliwe należy górną krawędź wynieść ponad teren 

w stopniu uniemożliwiającym penetrację wody powierzchniowej do kanalizacji sanitarnej w terenach tych należy stoso-

wać pokrywę żeliwną A15 ułożoną na rurze teleskopowej (konstrukcja „pływająca" nieprzenosząca obciążeń na trzon 

studzienki i jej podłączenia),
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- w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach bocznych, parkingach, podjazdach itp. należy stosować pokrywę żeliwna 

klasy (D400) ułożoną na rurze teleskopowej (konstrukcja „pływająca" nieprzenosząca obciążeń na trzon studzienki i jej 

podłączenia).

Studzienki rewizyjne betonowe do inspekcji z dna studzienki wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki 

lub jako studnie betonowe systemowe monolityczne o średnicach Dn1000mm i 1200.

Przy budowie studni zlokalizowanych w jezdni należy zastosować pierścienie odciążające.

Studzienki posadowione w jezdni należy wyposażyć we włazy typu D400, do studni zlokalizowanych w pasie drogi po-

wiatowej oraz w drogach gminnych asfaltowych włazy D400 wyposażyć w system ryglowania pokrywy z korpusem 

i zamontować tak, aby otwierały się w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów natomiast posadowione w chodnikach, 

ścieżkach rowerowych i w terenie zielonym we włazy typu A15.

Należy zwrócić szczególna uwagę  na lokalizacje studni w pasie jezdnym drogi powiatowej, studnie lokalizować tak, 

aby os włazu pokrywała się z osią pasa ruchu (wyrazie potrzeby mimośrodową pokrywą studni wyregulować lokaliza-

cje włazu). Dla studni zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej sporządzone zostały profile poprzeczne, przedstawia-

jące lokalizacje włazów i usytuowanie studni względem elementów pasa drogi powiatowej.

W przypadki studzienek z tworzyw zamontować  rurę  teleskopową  na uszczelce. Wykonać  połączenia włazów oraz 

wpustów z rurą teleskopową.

Lokalizacja studzienek wg Dokumentacji Projektowej. Przykrycie studzienek włazami żeliwnymi klasy A15, D400 oraz 

D400 z ryglami.

Prawidłową pracę wszystkich studzienek zapewnia wykonanie montażu ściśle wg instrukcji dostarczonej przez produ-

centa.

5.10. Pompownie ścieków

Zaprojektowano siedem przepompowni sieciowych P1-P7.

Przewidziano pompownie ścieków zbiornikowe, z pompami zatapialnymi pracującymi naprzemiennie. Zaprojektowane 

pompownie nie wymagają strefy ochronnej. Zbiorniki pompowni projektuje się wykonać:  z kręgów betonowych lub 

jako studnie betonowe systemowe monolityczne. Przepompownie wyposażone będą w pompy pracujące naprzemiennie 

– jedna pracuje, a druga w tym czasie jest schładzana, zaś w następnym cyklu następuje zmiana kolejności pracy pomp. 

W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu 

naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutków zewnętrznych tej awarii. 

Przepompownia  ścieków P1 należy wykonać  jako przejezdną, w zbiorniku betonowym monolitycznym rozwiązanie 

systemowe lub z kręgów betonowych łączonych na uszczelki  o średnicy Dn2000mm,

Przepompownie  ścieków  P2  ÷  P5  należy  wykonać  jako  nieprzejezdne,  w  zbiorniku  betonowym  monolitycznym 

rozwiązanie systemowe lub z kręgów betonowych łączonych na uszczelki  o średnicy Dn1500mm,

Przepompownia ścieków P6 przejezdna, w zbiorniku betonowym monolitycznym rozwiązanie systemowe lub z kręgów 

betonowych łączonych na uszczelki  o średnicy Dn1500mm,

Przepompownia  ścieków  P7  nieprzejezdna,  w  zbiorniku  betonowym  monolitycznym  rozwiązanie  systemowe  lub 

z kręgów betonowych łączonych na uszczelki  o średnicy Dn1200mm,

Pompownie zagrodowe pz1÷Pz7, pz9÷pz27, w zbiornikach monolitycznych z PEHD o średnicy min Dn 600mm,

Pompownia  zagrodowa pz8 i  pz24 w  zbiorniku betonowym monolitycznym rozwiązanie systemowe  lub z kręgów 

betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Dn1000mm,zbiorniku z kręgów betonowych o średnicy Dn1000mm.
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Teren wokół przepompowni  P2, P3. P4, P5, P7 należy utwardzić  i  ogrodzić  siatką  stalową  na cokole betonowym. 

Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza od l,7m. Szerokość bramy wjazdowej 3,5m. Dla pompowni P1 i P6 nie 

projektuje  się  ogrodzeń  pompowni  z uwagi  na  to,  iż  zlokalizowane  zostały  na  terenie  placów  parkingowo-

manewrowych. Pompownie te wyposażone zostaną w ryglowane włazy przejezdne.

W celu zapewnienia dojazdu do przepompowni zaprojektowano zjazdy z dróg publicznych oraz zatoki postojowe - wg. 

planów sytuacyjnych. Dla pompowni P7 nie projektuje się zjazdu z uwagi na wielkość przepompowni oraz jej niedaleką 

lokalizację od drogi wewnętrznej gminnej.

Rodzaj pompowni – budowa:

• przepompownia ścieków P1, P6 przejezdna, 

• przepompownie ścieków P2 ÷ P5 i P7 nie przejezdne, 

Zbiornik materiał dla P1-P7: 

• studnie betonowe: systemowe monolityczne lub kręgi betonowe łączone na uszczelki 

• dodatkowe wykonane skosy w zbiorniku

Średnica zbiorników przepompowni:

• P1, –  2,0 m

• P2 - P6 – 1,50 m

• P7 – 1,20 m

Wysokość zbiorników przepompowni:

• P1 - Hc = 5,93 m

• P2 - Hc = 4,10 m,

• P3 - Hc = 6,85 m,

• P4 - Hc = 3,92 m,

• P5 - Hc = 3,36m,

• P6 - Hc = 3,94 m,

• P7 - Hc = 3,13 m,

Obudowa zbiornika pompowni to szczelna studnia z dnem, pokrywą  oraz włazem. Dostarczane obudowy pompowni 

wykonane mogą być z kręgów betonowych łączonych na uszczelki lub formie zbiorników monolitycznych betonowych 

dostarczanych w całości na  plac budowy. Kręgi betonowe użyte do budowy pompowni łączyć winny się przy użyciu 

uszczelek.

Pompy

Zanurzeniowa  pompa  ścieków,  to  jednostopniowy,  stacjonarny,  pionowy  agregat  blokowy  do  tłoczenia 

nieoczyszczonych  ścieków.  Stosować  pompy  zatapialne  z  zabezpieczeniem  termicznym  (bimetalicznym)  oraz 

przeciwwilgociowym części elektrycznej z wirnikami otwartymi lub inne z dużym przelotem. 

Zasilanie elektryczne przepompowni

Projekt zasilania przepompowni stanowi odrębne opracowanie.

Tablica sterownicza 

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwinylowy bądź obudowach metalowych, malowana 

proszkowo, o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 54 lub  innych tworzyw, przeznaczona jest do instalacji wolno 
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stojącej do wkopania obok przepompowni. Układ przeznaczony jest do bezobsługowego przepompowywania ścieków 

ze zbiorników i studzienek. Obsługa polega tylko na okresowych przeglądach konserwacyjnych oraz na reakcję w razie 

wystąpienia awarii. 

Odpowietrzenie pompowni  

W celu eliminacji odorów emitowanych z króćców odpowietrzających przepompownie ścieków przewidziano biofiltry 

typu REBF lub równoważny. Czas pracy w zależności od zanieczyszczenia i warunków pracy wynosi od 3–7 lat, po 

tym okresie wkład filtra powinien zostać kompostowany i zastąpiony nowym wkładem.

Ogrodzenie pompowni

Teren  wokół  przepompowni  P2,  P3,  P4,  P5  należy  utwardzić  i  ogrodzić  siatką  stalową  na  cokole  betonowym. 

Ogrodzenie  należy  wykonać  siatką  stalową  powlekaną  wysokości  1,5m  na  słupkach  stalowych  ø63mm o 

maksymalnym  rozstawie  150  do  200  cm.  Siatka  zamocowana  między  słupkami  na  zaprojektowanych  drutach 

naciąganych.  Betonowe  podstawy  (fundamenty  słupków ogrodzeniowych)  o  wymiarach  25x25cm i  40x40cm oraz 

wysokości 1,1m należy wykonać z betonu B20. 

Obrzeża zaprojektowano, jako prefabrykowane i oddylatowane są od słupów przy pomocy paska z folii budowlanej. 

Wysokość całkowita ogrodzenia 170cm. 

Szerokość bramy wjazdowej 3,5m. 

Bramę wjazdową zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z kątownika 50x50x5mm i płaskowników 40x6mm. 

Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczyścić  do 2-go stopnia czystości następnie pomalować:  1 x farbą alkidową 

podkładową a następnie 2 x farbą nawierzchniową alkidową. 

Dojazd do pompowni sieciowych

Projekt dróg dojazdowych i zjazdów do przepompowni P1, P2, P6 oraz zatok postojowych dla pompowni P3, P4, P5 

stanowi odrębne opracowanie. 

Dla pompowni P7 nie projektuje się zjazdu ani dodatkowej drogi dojazdowej  z uwagi na wielkość przepompowni oraz 

niedaleką jej lokalizację od wewnętrznej drogi gminnej.

Utwardzenie terenu przepompowni

Po zakończeniu robót budowlanych i sieciowych należy teren oczyścić i zniwelować do rzędnych terenu określonych na 

rzutach  i  przekrojach.  Utwardzenie  powierzchni  terenu  przepompowni  dla  których  projektowane  jest  ogrodzenie 

zaprojektowano z kostki  betonowej  gr.8cm ułożonej  na podsypce cementowo piaskowej  gr.  3cm oraz podbudowie 

zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm. 

Dla pompowni przejezdnych wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wymagania dotyczące pompowni:

• pompownie  sieciowe  należy  wykonać  w  zbiornikach  betonowych  monolitycznych  lub  z  kręgów 

betonowych łączonych na uszczelki (rozwiązania systemowe) o średnicy zgodnej z powyższym opisem;

• dla pompowni  sieciowych  stosować  pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) 

oraz przeciwwilgociowym (czujnik wilgoci) części elektrycznej;

• stosować prowadnice rurowe;
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• stosować co najmniej jedną pompę zapasową, przy czym system sterowania musi zapewniać automatyczne 

naprzemienne załączenie pomp, oraz w przypadku zwiększonego napływu, ich równoległą pracę;

• wszystkie  elementy  metalowe  wewnątrz  studni  wykonać  ze  stali  nierdzewnej  co  najmniej  AISI  304 

(1.4301),  a  w przypadku konieczności  wykonania  spawania  należy zastosować  stal  o niskim stężeniu  węgla  –  co 

najmniej AISI 304L (1.4307). W pompowniach, w których istnieje ryzyko występowania wysokich stężeń H2S należy 

stosować odpowiednio stal AISI 316 (1.4401) i AISI 316L (1.4404). Wyjątek stanowią  elementy nie występujące w 

wersji wykonania ze stali nierdzewnej – dopuszcza się wówczas elementy żeliwne;

• rozwiązania techniczne muszą  umożliwiać  łatwe wyciąganie  pomp nawet  podczas całkowitego  zalania 

pompowni ściekami (pompownie należy wyposażyć w żurawik uchylny z wyciągarką z możliwością demontażu);

•  elementy składowe przepompowni mają być łączone w taki sposób, aby w przypadku awarii można było 

dowolnie demontować poszczególne elementy armatury, rurociągów i urządzeń bez konieczności demontażu całości 

uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, należy przewidzieć  czyszczaki umożliwiaj ące dostęp do przewodu tłocznego 

bez konieczności demontażu armatury;

• stosować gniazdo do agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne);

• w celu ograniczenia dostępu osób niepowołanych pompownie P2, P3, P4, P5, P7 należy ogrodzić 

• dla odcinków tłocznych od pompowni P5 oraz P3 zaprojektowane zostały studnie wyposażone w armaturę 

odpowietrzającą/napowietrzającą oraz czyszczaki umożliwiające udrożnienie rurociągu tłocznego w przypadku awarii.

 Wymagania dotyczące sterowania pompowni:

• system  sterowania  działający  w  oparciu  o  sondę  hydrostatyczną  (pływaki  jedynie  jako  dodatkowe 

zabezpieczenie), oraz system do zdalnego monitorowania pracy przepompowni; 

• szafa  sterownicza  musi  być  wyposażona w system monitoringu/telemetrii  z możliwością  współpracy z 

radiomodemem oraz modemem GSM.  System musi zostać dostosowany do istniejącego systemu monitoringu oraz do 

wymagań Inwestora, wszelkie szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa);  

• szafkę sterowniczą należy wyposażyć w radiomodem do przesyłu danych, z zaznaczeniem, że w przypadku 

braku  technicznej  możliwości  zastosowania  radiomodemu  (niewystarczający  poziom  sygnału  potwierdzony 

przeprowadzonymi  testami),  dopuszcza  się  zastosowanie  modemu  GPRS.  Szczegóły  dotyczące  wyboru  sposobu 

transmisji danych należy uzgodnić z Inwestorem.

• w szafce należy przewidzieć możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia pomp, a także amperomierz do 

pomiaru prądu pobieranego przez pompy;

• szafkę sterowniczą wyposażyć w układ awaryjnego zasilania umożliwiający podtrzymanie pracy systemu 

monitoringu przez min. 1 godzinę od momentu zaniku zasilania;

• wymagane sygnały do wyprowadzenia ze sterownika do systemu monitoringu/telemetrii;

• obecność/brak napięcia

• poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,

• praca/stop pompy

• awaria pompy

• sygnalizator suchobiegu,

• sygnalizator poziomu alarmowego,

• praca ręczna/automatyczna,

• czas pracy pomp,
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• pomiar prądu pobieranego przez pompy,

• alarm włamania,

• funkcja zdalnego załączenia/ wyłączenia pomp 

• system  sterowania  musi  umożliwiać  przekaz  informacji  o  stanach  alarmowych  z poziomu  obiektu 

przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora – SMS na telefon komórkowy. Wymagane minimum:

• przekroczenie poziomu alarmowego  

• otwarcie drzwi szafki sterowniczej/pokrywy pompowni – włamanie

• a  także  zanik  napięcia  zasilania  powyżej  30  min  oraz  w  przypadku  zaistnienia  takiego  zdarzenia  – 

informacji o powrocie zasilania.

5.11. Pompownie zagrodowe

Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu dla indywidualnych gospodarstw zaprojektowano minipompownie 

zagrodowe.  Do  budowy  pompowni  zagrodowych  stosować   zbiorniki  z  PEHD o  średnicy  minimalnej  600  mm. 

rozwiązania systemowe producentów pompowni.

Pompownie pz8 i pz24 wykonać w studni betonowej z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę lub monolitycznej 

studni betonowej rozwiązania systemowego o średnicy Dn1000mm i wysokości Hc 3600mm. 

Pompownie zagrodowe wyposażone mogą być w pompy jedno bądź trój fazowe. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem 

do pompowni zagrodowych nie projektuje się zasilania z sieci energetycznej, zasilanie pompowni realizowane będzie z 

instalacji wewnętrznej budynku dla którego zaprojektowana została pompownia.

Typowa konstrukcja zbiornika pompowni zagrodowej:

• zbiornik wykonany z PEHD, jako monolityczny bez używania procesu zgrzewania elementów,

• zbiornik posiada półkuliste dno, co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje retencję martwą,

• zbiornik posiada gładkie ścianki wewnętrzne na całej powierzchni co zapobiega zarastaniu zbiornika,

• konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wypłynięciem i deformacją przy poziomie wody gruntowej równej 

z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest stosownymi obliczeniami,

• zbiornik  posiada  2  szczelne  dopływy  DN  160  na  specjalną  uszczelkę  wargową,  wykonane  w procesie 

technologicznym zapewniają 100% szczelność połączenia rury dopływowej z zbiornikiem,

• całkowita  retencja  zbiornika  umożliwia  korzystanie  z  kanalizacji  przez kilkanaście  godzin  bez  włączania 

pompy,

• retencja czynna zbiornika (między poziomem załączenia i wyłączenia pompy) ok. 100l zapewnia czterokrotną 

wymianę ścieków w zbiorniku co zapobiega sedymentacji i przykrym zapachom, 

• bardzo mała strefa martwa dzięki bardzo nisko osadzonej pompie przy półkulistym dnie zbiornika oraz pracy z 

wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczeństwo sedymentacji ścieków.

Wyposażenie zbiornika

• orurowanie ze stali nierdzewnej DN40 odporne na korozje i ścieranie,

• armatura  zwrotna  zabezpieczona  proszkowo  przed  korozją  zapewnia  całkowitą  szczelność  nawet  przy 

niewielkiej różnicy ciśnień,

• zasuwa odcinająca (odporna na korozję) z wolnym przelotem zapewnia 100% szczelność przy zamknięciu,
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• zawór płuczący umożliwia płukanie sieci z pompowni,

• opcjonalnie zawór napowietrzający zapobiegający podsysaniu ścieków,

• sprzęgło  nadwodne  do  zawieszenia  pompy  nad  dnem  zbiornika  zabezpieczone  proszkowo  lub  przez 

cynkowanie  ogniowe  przed  korozją  umożliwia  łatwy  demontaż  pompy  bez  konieczności  wchodzenia  do 

zbiornika,

• rurociąg tłoczny wychodzący z pompowni zakończony gwintem,

• sterowanie pompownią pracującą w kanalizacji ciśnieniowej,

• sterowanie  poziomem  ścieków  w  zbiorniku  za  pomocą  dzwonu  pneumatycznego  ze  zwłoką  czasową 

zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gros czasu czujnik nie ma kontaktu ze ściekami),

• ustawienia poziomu załączeń pompy i innych parametrów odbywa się z poziomu szafy sterującej,

• sterowanie posiada regulowaną zwłokę czasową wyłączenia pompy, umożliwia podzielenie retencji czynnej na 

podstawową i pomocniczą, co wspomaga układ ciśnieniowy w przypadku wzajemnego dławienia się pomp,

• każdy  cykl  pracy  pompy  umożliwia  wymianę  ładunku  powietrza  w  dzwonie  (brak  zjawiska  dyfuzji)  co 

zapewnia całkowitą bezobsługowość układu,

• sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrią faz,

• sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciążeniem,

• sterowanie posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający odczyt:

• czasu pracy pompy,

• ilość włączeń pompy,

• poboru prądu,

• nastawionego poziomu załączeń,

• komunikatu awarii,

• sterowanie posiada alarmowy sygnał akustyczny,

• sterowanie posiada możliwość  pracy testowej pompy co 48h, co zabezpiecza uszczelnienia mechaniczne w 

pompowniach rzadko używanych,

• sterowanie posiada regulowaną  zwłokę  czasową  włączenia pompy,  zabezpiecza układ przed jednoczesnym 

włączeniem się większej ilości pomp po ponownym włączeniu prądu,

• sterowanie posiada stopień ochrony IP65, 

• sterowanie realizuje samoczynne wyłączenie pompowni w przypadku pracy pompy powyżej 15 minut.

• Parametry pompy wirowej z nożem tnącym pracującej w kanalizacji ciśnieniowej:

• nóż tnący wykonany jest z wysokostopowej stali nierdzewnej o dużej twardości i odporności na korozję,

• obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej zwiększona odporność na korozję,

• kabel zasilający demontowalny przy pompie ułatwia prace serwisowe,

• pompa posiada zabezpieczenie termiczne.

5.12. Odbudowa nawierzchni dróg

5.12.1. Drogi asfaltowe

Przy odbudowie dróg asfaltowych należy wyprofilować i zagęścić podłoże a następnie wykonać warstwę dolną podbu-

dowy z kruszyw łamanych gr. 25cm, następnie warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych.
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5.12.2. Droga powiatowa 1636K

Po wybudowaniu  sieci kanalizacyjnej  w pasie drogi  powiatowej  1636K konieczna będzie pełna odbudowa 

konstrukcji jezdni, wg następującej technologii:

• w obrębie wykopu: zasypka wg norm branżowych, kruszywo łamane 0-80 mm zagęszczane mechanicznie 

warstwami co 20 cm do wysokości ok. 30cm poniżej niwelety jezdni,

• obcięcie krawędzi piłą mechaniczną w obrębie wykopu, wystąpienia uszkodzeń oraz obniżenia nawierzchni 

wywołanych wskutek sąsiedztwa głębokich wykopów, a następnie rozebranie nawierzchni na głębokość min. 30 cm 

na wspomnianym obszarze,

• kruszywo łamane o uziarnieniu 0-63 mmm zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 24cm, w obrębie 

jezdni dla podbudowy wtórny moduł odkształcenia winien wynosić  E2 ≥ 120 [MPa], a wskaźnik zagęszczenia Is 

≥1,3,

• warstwa  wiążąca  mieszanki  mineralno-asfaltowej  grubości  6cm  do  poziomu  5cm  poniżej  istniejącej 

nawierzchni,

• frezowanie nawierzchni na głębokość 5cm na powierzchni, obejmującej pełną szerokość jezdni oraz 

długość min. 2m z każdej strony łączenia z nienaruszonymi odcinkami jezdni.

• warstwa szczepna z emulsji asfaltowej,

• warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni

i długości powiększonej o min. 2 m z każdej strony wykopów.

Przejścia pod drogą powiatową nr 1636K kanalizacją sanitarną grawitacyjną z rur kamionkowych oraz z PVC 

projektuje się wykonać metodą przewiertu bądź przepychu przy użyciu rur ochronnych stalowych. Przejścia pod drogą 

powiatową kanalizacji ciśnieniowej z rur PE projektuje się wykonać metodą przewiertu, przepychu a także przewiertu 

sterowanego w rurach ochronnych stalowych oraz w rurze ochronnej z HDPE dla przewiertu sterowanego.

Średnice, rodzaj materiału głębokość posadowienia dla rur przewodowych a także długości i średnice rur ochronnych 

opisane zostały w części graficznej: w załączonych profilach podłużnych oraz na planach sytuacyjnych.

Rury ochronne stalowe zaizolować powłoką izolacyjną. Rury przewodowe spoczywają w rurach ochronnych na płozach 

które to zapewniają centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Końce rur ochronnych uszczelnić 

elastomerem.

Komory przewiertowe startowe o wymiarach 5,0 x 3,0 m należy wykonać w obudowie ze ścianki szczelnej stalowej 

GZ4 rozpartej ramą z ceowników. Na obudowie komór wykonać barierki ochronne i drabinę zejściową. W dnie komory 

wykonać  korek o grubości  0,2m z betonu klasy B20. W rogu komory  wykonać  studzienkę  z kręgów betonowych 

Ø50cm  do  odpompowania  wody  gruntowej  i  opadowej.  Komory  kontrolne  (po  przeciwnych  stronach  drogi)  o 

wymiarach 3,0x3,0m przewiduje się wykonać  i zabezpieczyć  w taki sam sposób jak komorę przewiertową. Komory 

zlokalizowane będą na końcach projektowanych rur ochronnych, w przypadku prowadzenia kanalizacji w poboczu bądź 

w  jezdni,  komory  startowe  lokalizować  poza  pasem drogi,  komory  odbiorcze  lokalizować  w  miejscu  lokalizacji 

projektowanych studni.

Odcinki projektowanej kanalizacji które zostały zaprojektowane w kierunku równoległym w sąsiedztwie drogi oraz w 

równolegle w jezdni należy wykonać wykopem wąsko przestrzennym z zabezpieczeniem przed osuwaniem się ścian 

wykopu.  Odcinki  kanalizacji  tłocznej  zlokalizowanej w rowach odwadniających i  ich sąsiedztwie  należy wykonać 

wykopem wąsko  przestrzennym  z  zabezpieczeniem przed  osuwaniem się  ścian  wykopu  w sposób  niepowodujący 

naruszenia konstrukcji jezdni i ławy przykrawężnikowej.
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Do wykonania odcinków zlokalizowanych pod rowami oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie przystąpić w suchej porze 

roku, w której występują małe opady atmosferyczne.

Projektowana kanalizacja w pasie jezdnym drogi powiatowej została zaprojektowana w osi pasa ruchu. Należy zwrócić 

szczególną  uwagę,  aby oś włazu porwała się  z osią  pasa ruchu (wyrazie potrzeby mimośrodową  pokrywała studni 

wyregulować lokalizację włazu). Studnie w obrębie jezdni zostały zaprojektowane jako żelbetowe; z kręgów łączonych 

na uszczelki lub studnie monolityczne rozwiązania systemowe z włazem typu ciężkiego z pierścieniem i pokrywą bądź 

stożkiem odciążającym. Włazy do studni zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej wyposażyć w system ryglowania 

pokrywy z korpusem i zamontować tak, aby otwierały się w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów.

5.12.3. Nawierzchnie żwirowe

Mieszanka  żwirowa  powinna  być  rozkładana  w warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu  równiarki. 

Mieszanka  po  rozłożeniu  powinna  być  zagęszczona  przejściami  walca  statycznego  gładkiego.  Zagęszczanie 

nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć 

od dolnej krawędzi i  przesuwać  pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  0,98  zagęszczenia 

maksymalnego.

Wilgotność  mieszanki  żwirowej  w  czasie  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej. 

W przypadku gdy wilgotność  mieszanki jest wyższa o więcej niż  3% od wilgotności optymalnej, mieszankę  należy 

osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 3% - zwilżyć określoną  

ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).

5.12.3. Nawierzchnie betonowe

W odbudowie nawierzchni betonowych należy wyprofilować i zagęścić podłoże, następnie ułożyć warstwę dolną 

podbudowy z kruszyw łamanych, a  na to warstwę górną – nawierzchnia betonowa.

5.12.4. Nawierzchnie z kostki betonowej

Przed układaniem kostek brukowych betonowych należy wykonać podsypkę piaskową. Kostkę układa się na podsypce 

w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm.

Po ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy wypełnić  piaskiem,  a następnie zamieść  powierzchnię  ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory powierzchniowe.

5.12.5. Nawierzchnie z trylinki betonowej

Przed układaniem nawierzchni z trylinki betonowej należy wykonać podsypkę z kruszyw łamanych. Kostkę układa się 

na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm.

Po ułożeniu trylinki,  szczeliny należy wypełnić  piaskiem, a następnie zamieść  powierzchnię  ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się równarki oraz walce.
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5.12.6. Nawierzchnie gruntowe

Należy wyprofilować i zagęścić podłoże a następnie ułożyć nawierzchnię gruntową z gruntu rodzimego.

5.13. Umocnienia brzegów przy potoku

W miejscowości Szczawnica i Szlachtowa w związku ze zbliżeniem projektowanej kanalizacji do potoku Grajcarek za-

projektowano umocnienie skarp brzegu w następujący sposób:

wykonanie umocnienia skarpy lewego brzegu za pomocą  opasek z walców siatkowo-kamiennych potoku Grajcarek 

w km od 4+555 do 4+620 w miejscowości Szczawnica,

wykonanie umocnienia skarpy prawego brzegu za pomocą opasek z walców siatkowo-kamiennych potoku Grajcarek 

w km od 4+795 do 4+860 w miejscowości Szlachtowa.

Zabezpieczenia skarp brzegowych wykonać opaskę z walców siatkowo-kamiennych układanych na warstwie wikliny 

grubości 20cm. Umocnienie powinno być stabilizowane palisadą kotwiącą wbijaną w dno oraz skarpę celem zabezpie-

czenia walców przed przemieszczeniem. Z uwagi na zróżnicowany kształt istniejącego koryta oraz skarp brzegowych 

opracowano indywidualne rozwiązania dla każdego odcinka umocnienia. Rozwiązania te przedstawiono na rysunkach 

szczegółowych będących integralną częścią niniejszego opracowania. Umocnienia zostały zaprojektowane i dostosowa-

ne do naturalnego ukształtowania skarp brzegowych z zachowaniem zasad regulacji poprzez nadanie im odpowiedniego 

układu w rzucie poziomym, który nie będzie powodował zakłóceń przepływu wody.

Parametry techniczne walców siatkowo-kamiennych. 

Przepuszczalność: wypełnienie kamienne odznacza się szczelinowością, która umożliwia odpływ wody i chroni przed 

powstaniem ciśnienia hydrostatycznego na ścianach konstrukcji gabionowych, pełni funkcję drenażową.

Sprężystość i przystosowalność: możliwe są deformacje przy zachowaniu jednolitości, mają one możliwość przystoso-

wywania się do terenu. Są one odpowiednie dla niestabilnego podłoża.

Wysoka wytrzymałość i żywotność: dzięki zabezpieczeniom antykorozyjnym walce charakteryzują się doskonałą wy-

trzymałością. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stosuje się gruby ocynk (min 245 g/m2), gruby ocynk z domieszką 

aluminium (95% Zn 5% Al) dodatkowo można powlec PVC. Z biegiem czasu szczeliny zostają wypełnione mułem 

i cała konstrukcja porasta roślinnością, co zwiększa jej stabilność i potrafi powstrzymać duże ciśnienie.

Ekologia i estetyczność: konstrukcje z walców siatkowo-kamiennych z czasem zespolą się z okoliczną przyrodą i zosta-

ną porośnięte roślinnością. Konstrukcje są zgodne z europejską normą techniczną EN 10223-3.

Wykonawca zobowiązany jest na całej długości umacnianego cieku nadać jednakową szerokość dna, oczyścić i wypro-

filować koryto.

Wykaz projektowanych umocnień brzegów potoków

Numer 
Zabezp. 
Nazwa 
cieku

Współrzędne geograficzne
 kilometraż cieku Numer cieku 

wg ewidencji 
gruntów

Rodzaj kanalizacji 
przebiegającej w 

sąsiedztwie

Rodzaj 
zabezpieczenia 

potoku 

Numery działek 
graniczących z 

obiektem 
umocnieniemPoczątek Koniec 

Z-1
Potok 

Grajcarek

49o 25' 4.54” N
20o 30' 42.92”E

km 4+555

49o 25' 2.98” N
20o 30' 45.10” 

E
km 4+620

4816/6
Szczawnica

Kanalizacja 
grawitacyjna Ø200 

kamionka

Walce 
siatkowo 
kamienne 

4877, 4878/1, 
4878/2

Szczawnica
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Z-2
Potok 

Grajcarek

49o 24' 59.75” 
N

20o 30' 52.85” 
E

km 4+795

49o 24' 57.91” 
N

20o 30' 54.30” 
E

km 4+860

532/3
Szlachtowa

Kanalizacja 
grawitacyjna Ø250 

kamionka

Walce 
siatkowo 
kamienne 

147/1, 147/2 
Szlachtowa

5.14. Wykonanie przewiertów sterowanych horyzontalnych

Zastosowano technologię horyzontalnego przewiertu sterowanego dla kanalizacji ciśnieniowej  - pozwala na uniknięcie 

szkód powstałych w miejscu przekroczeń cieków.

Zastosowanie technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego dla kanalizacji ciśnieniowej pozwala na uniknięcie 

szkód powstałych w miejscu przekroczeń cieków. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod bezwykopowej zabudowy 

rur na potrzeby wykonywania instalacji podziemnych. Pozwala na zabudowę rur w każdych warunkach gruntowych.

Horyzontalny przewiert sterowany wykowany jest etapowo:

ETAP 1 - Wiercenie pilotażowe (na czele głowica wiercąca + sonda)

Zadaniem  tego  etapu  jest  przewiercenie  się  pod  przeszkodą  żerdziami  wiertniczymi  zgodnie  z  wcześniej 

zaprojektowaną  (wysokościowo i  w planie)  osią  przewiertu.  W tym celu do pierwszej  żerdzi montuje się  głowicę 

wiercącą  z  płytką  sterującą.  Tak przygotowany  osprzęt  wwierca  się  w grunt,  systematycznie  dokręcając  następne 

żerdzie.  W  głowicy  wiercącej  zainstalowana  jest  sonda,  która  na  bieżąco  informuje  pracownika  dokonującego 

pomiarów oraz operatora wiertnicy o parametrach przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą 

radiową  lub w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez 

kabel przewleczony wewnątrz żerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia 

głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze. 

ETAP 2 - Rozwiercanie otworu (rozwiertak + płuczka)

Po  wykonaniu  otworu  pilotażowego  (osiągnięciu  punktu  końcowego  przewiertu),  zostaje  zdemontowana  głowica 

wiercąca,  a  na  jej  miejsce  zamontowany  osprzęt  służący  do  powiększenia  średnicy  otworu  -  jest  to  rozwiertak. 

Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, do rozwiertaka zostają dokręcane 

kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany 

rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu 

przewodu  wiertniczego  zostaje  zamontowany  następny  rozwiertak  i  analogicznie  przeprowadzone  następne 

rozwiercanie  W  zależności  od  rodzaju  i  średnicy  planowanej  do  przeciągnięcia  rury  [wiązki  rur],  warunków 

geologicznych  oraz długości  przewiertu  otwór  rozwierca  się  do  średnicy  20-100% większej  od  średnicy  rury.  W 

związku z powyższym wykonuje się kilka cykli rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o coraz to większej 

średnicy. 

Podobnie jak przy przewiercie pilotażowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca przez dysze 

umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z 

otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka,  stabilizacja ścian otworu).  Ważnym jest kontrola i 

zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu. 
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ETAP 3 - wciąganie rury (na czele rozwiertak)

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do 

pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) przystępuje 

się  do  przeciągania  wcześniej  przygotowanego  całego  odcinka  rury.  Do  rozwiertaka  (wyposażonego  w  krętlik, 

uniemożliwiający przenoszenie się  ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiana jest rura, na której  koniec 

wcześniej montowana jest głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągany jest przez otwór 

(ten etap  musi  być  przeprowadzony  w ruchu ciągłym – przerwy  nie  powinny  być  dłuższe  niż  niezbędne jak np. 

rozkręcenie i demontaż żerdzi na wiertnicy). 

Przewiert  sterowany  może  przebiegać  miedzy  wcześniej  wykonanymi  wykopami:  początkowym  i  końcowym  lub 

bezpośrednio z powierzchni ziemi po ustawieniu wiertnicy tak, aby wwiercała się w grunt pod żądanym kątem. 

Rura osłonowa posiada wyprowadzony rurociąg sygnalizacyjny na poziom terenu w skrzynce ulicznej dla prowadzenia 

okresowej kontroli szczelności rury przewodowej  pod ciekiem wodnym.  Usuwanie awarii  może się  odbywać  przez 

wyciągnięcie rury przewodowej. Koniec rury osłonowej jest wyprowadzony około 10,0m od brzegu koryta. Usuwanie 

awarii jest w pełni bezpieczne dla wód cieku. 

W związku z zaproponowana metodą przejścia nie jest wymagane ubezpieczenie skarp brzegowych oraz dna w miejscu 

przekroczenia. Opisana metoda nie powoduje uszkodzenia struktury dna potoku.

Przekroczenie nr WP-3 potok Sielski (km 0+068) - Szlachtowa 

Przejście wykonane zostanie metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur 

polietylenowych o średnicy DN 160mm, umieszczona będzie w rurze ochronnej polietylenowej o średnicy 280mm (dłu-

gość rury ochronnej min. 54,0 m). Końce rur ochronnych zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi lub manszetami z 

elastomeru. 

Przekroczenie nr WP-5 potok Krupianka (km 0+040) - Szlachtowa 

Przejście wykonane zostanie metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur 

polietylenowych o średnicy DN 140mm, umieszczona będzie w rurze ochronnej polietylenowej o średnicy 225mm (dłu-

gość rury ochronnej min. 48,0 m). Końce rur ochronnych zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi lub manszetami 

z elastomeru. 

Przekroczenie nr WP-6 potok Czerszla (km 0+040) – na granicy Szlachtowa-Jaworki 

Przejście wykonane zostanie metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur 

polietylenowych o średnicy DN 140mm, umieszczona będzie w rurze ochronnej polietylenowej o średnicy 225mm (dłu-

gość rury ochronnej min. 43,0 m). Końce rur ochronnych zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi lub manszetami 

z elastomeru. 

Przekroczenie nr WP-8 potok Homole (km 0+075) - Jaworki 

Przejście wykonane zostanie metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur 

polietylenowych o średnicy DN 140mm, umieszczona będzie w rurze ochronnej polietylenowej o średnicy 225mm (dłu-

gość rury ochronnej min. 50,0 m). Końce rur ochronnych zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi lub manszetami 

z elastomeru. 
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Przekroczenie nr WP-10 potok Skalskie (km 0+560) - Jaworki 

Przejście wykonane zostanie metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur 

polietylenowych o średnicy DN 63mm, umieszczona będzie w rurze ochronnej polietylenowej o średnicy 200mm (dłu-

gość rury ochronnej min. 41,0 m). Końce rur ochronnych zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi lub manszetami 

z elastomeru.

Przekroczenie nr WP-11 potok Biała Woda (km 0+300) - Jaworki 

Przejście wykonane zostanie metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur 

polietylenowych o średnicy DN 63mm, umieszczona będzie w rurze ochronnej polietylenowej o średnicy 200mm (dłu-

gość rury ochronnej min. 35,0 m). Końce rur ochronnych zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi lub manszetami 

z elastomeru. 

Przekroczenie nr WP-12 potok Biała Woda (km 0+335) - Jaworki 

Przejście wykonane zostanie metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur 

polietylenowych o średnicy DN 75mm, umieszczona będzie w rurze ochronnej polietylenowej o średnicy 200mm (dłu-

gość rury ochronnej min. 36,0 m). Końce rur ochronnych zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi lub manszetami 

z elastomeru. 

5.15. Wykonanie podwieszeń do konstrukcji mostu

Przewidziano przekroczenia cieków nad zwierciadłem (podwieszenia do istniejących obiektów mostowych) potoków:

• Sielski w km 0+910,

• Grajcarek w km 6+180, 7+500,

• Skalskie w km 0+020,

• Biała Woda w km 0+520,

• Czarna Woda w km 0+820, 1+140, 

kanalizacją sanitarna grawitacyjną oraz tłoczną  w miejscowościach Jaworki, Szlachtowa  gmina Szczawnica według 

opracowanego operatu wodnoprawnego.

Przekroczenie nr WP-17 potok Sielski (km 0+910) - Szlachtowa

Przejście wykonane zostanie nad zwierciadłem jako podwieszenie do istniejącego obiektu mostowego JNI 00000009. 

Administratorem  drogi  dojazdowej  oraz  mostu  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  Szczawnica.  Kanalizacja  sanitarna 

grawitacyjna, rura termoizolowana 200PVC/315PE, rura przewodowa z PVC o średnicy DN 200mm, rura osłonowa 

z PEHD o średnicy DN 315 mm, przestrzeń pomiędzy rurami wypełniona izolacją termiczną w formie pianki. Rura 

zawieszona jest do konstrukcji mostu w sposób nie powodujący zawężenia przekroju koryta dla wody płynącej pod 

mostem (nie powoduje obniżenia światła mostu).   

Przekroczenie nr WP-18 potok Grajcarek (km 6+180) - Szlachtowa

Przejście wykonane zostanie nad zwierciadłem jako podwieszenie do istniejącego obiektu mostowego JNI 00000008. 

Administratorem  drogi  dojazdowej  oraz  mostu  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  Szczawnica.  Kanalizacja  sanitarna 

ciśnieniowa,  rura  termoizolowana  140PE/250PE,  rura  przewodowa  z  PE  o  średnicy  DN  140mm,  rura  osłonowa 

z PEHD o średnicy DN 250 mm, przestrzeń pomiędzy rurami wypełniona izolacją termiczną w formie pianki. Rura 
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zawieszona jest do konstrukcji mostu w sposób nie powodujący zawężenia przekroju koryta dla wody płynącej pod 

mostem (nie powoduje obniżenia światła mostu).   

Przekroczenie nr WP-19 potok Grajcarek (km 7+500) - Jaworki

Przejście wykonane zostanie nad zwierciadłem jako podwieszenie do istniejącego obiektu mostowego JNI 000000013. 

Administratorem drogi  dojazdowej  jest Urząd Miasta i  Gminy Szczawnica administratorem mostu jest  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Krościenko.Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa, rura termoizolowana 50PE/200PE, 

rura przewodowa z PE o średnicy DN 50mm, rura osłonowa z PEHD o średnicy DN 200 mm, przestrzeń pomiędzy 

rurami  wypełniona  izolacją  termiczną  w formie  pianki.  Rura zawieszona jest  do konstrukcji  mostu  w sposób nie 

powodujący zawężenia przekroju koryta dla wody płynącej pod mostem (nie powoduje obniżenia światła mostu).   

Przekroczenie nr WP-20 potok Skalskie (km 0+020) - Jaworki

Przejście wykonane zostanie nad zwierciadłem jako podwieszenie do istniejącego obiektu mostowego JNI 00000001. 

Administratorem  drogi  dojazdowej  oraz  mostu  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  Szczawnica.  Kanalizacja  sanitarna 

grawitacyjna, rura termoizolowana 200PVC/315PE, rura przewodowa z PVC o średnicy DN 200mm, rura osłonowa 

z PEHD o średnicy DN 315 mm, przestrzeń pomiędzy rurami wypełniona izolacją termiczną w formie pianki. Rura 

zawieszona jest do konstrukcji mostu w sposób nie powodujący zawężenia przekroju koryta dla wody płynącej pod 

mostem (nie powoduje obniżenia światła mostu).   

Przekroczenie nr WP-21 potok Biała Woda (km 0+520) - Jaworki

Przejście wykonane zostanie nad zwierciadłem jako podwieszenie do istniejącego obiektu mostowego JNI 00000002. 

Administratorem  drogi  dojazdowej  oraz  mostu  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  Szczawnica.  Kanalizacja  sanitarna 

grawitacyjna, rura termoizolowana 200PVC/315PE, rura przewodowa z PVC o średnicy DN 200mm, rura osłonowa 

z PEHD o średnicy DN 315 mm, przestrzeń pomiędzy rurami wypełniona izolacją termiczną w formie pianki. Rura 

zawieszona jest do konstrukcji mostu w sposób nie powodujący zawężenia przekroju koryta dla wody płynącej pod 

mostem (nie powoduje obniżenia światła mostu).   

Przekroczenie nr WP-22 potok Czarna Woda (km 0+820) – Jaworki

Przejście wykonane zostanie nad zwierciadłem jako podwieszenie do istniejącego obiektu mostowego JNI 00000008. 

Administratorem  drogi  dojazdowej  oraz  mostu  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  Szczawnica. Kanalizacja  sanitarna 

grawitacyjna, rura termoizolowana 200PVC/315PE, rura przewodowa z PVC o średnicy DN 200mm, rura osłonowa 

z PEHD o średnicy DN 315 mm, przestrzeń pomiędzy rurami wypełniona izolacją termiczną w formie pianki. Rura 

zawieszona jest do konstrukcji mostu w sposób nie powodujący zawężenia przekroju koryta dla wody płynącej pod 

mostem (nie powoduje obniżenia światła mostu).   

Przekroczenie nr WP-23 potok Czarna Woda (km 1+140) – Jaworki

Przejście wykonane zostanie nad zwierciadłem jako podwieszenie do istniejącego obiektu mostowego JNI 00000007. 

Administratorem  drogi  dojazdowej  oraz  mostu  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  Szczawnica.  Kanalizacja  sanitarna 

grawitacyjna, rura termoizolowana 200PVC/315PE, rura przewodowa z PVC o średnicy DN 200mm, rura osłonowa z 

PEHD o średnicy DN 315 mm,  przestrzeń  pomiędzy rurami  wypełniona izolacją  termiczną  w formie pianki.  Rura 

zawieszona jest do konstrukcji mostu w sposób powodujący niewielkie zawężenie przekroju koryta dla wody płynącej 

pod mostem.
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Wszystkie stalowe elementy zawiesi należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynk ogniowy pokryty farbami prosz-

kowymi.

Stalowe kotwy tulejowe mocujące zawiesia do prefabrykowanych płyt pomostu należy osadzić w otworach o głęboko-

ści min. 8 cm.

Zawiesia należy montować w odstępach maks. 1,25m, nie dopuszcza się montażu zawiesi na stykach odcinków rur.

Należy stosować preizolowane rury kanalizacyjne składające się z rury kanalizacyjnej wykonanej z PVC-U lub PE, 

otuliny izolacyjnej oraz rury osłonowej wykonanej z PE.

Przed przystąpieniem do montażu zawiesi należy dokonać  odkrywki mającej na celu zinwentaryzowanie wymiarów 

zakrytego wspornika.

Kąt  rozwartości  odciągów  należy  tak  dostosować  aby  kotwy  je  mocujące  nie  zostały  osadzone  na  stykach 

prefabrykowanych płyt pomostu. (Podwieszenie – p. Grajcarek w km 7+500)

Nie dopuszcza się montażu zawiesi na stykach prefabrykowanych płyt pomostu.

Istniejące  umocnienia  skarp  należy  zdemontować  w  zakresie  niezbędnym  dla  przeprowadzenia  przewodu 

kanalizacyjnego, a następnie odtworzyć do stanu pierwotnego, 

W przypadku skarp  z bruku kamiennego  przestrzeń  pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a brukiem kamiennym 

należy szczelnie wypełnić zaprawą cementową użytą do spoinowania szczelin bruku.

W przypadku istniejącej ścianki zaplecznej wykonanej z koszy gabionowych otwory należy wykonać  przy pomocy 

wiertnicy  do  betonu,  powstałą  przestrzeń  między  przewodem  kanalizacyjnym  a  rurą  należy  wypełnić  zaprawą 

cementową. Istniejące kosze należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

5.15. Przekroczenia rowów melioracyjnych

Przekroczenie  rowów  melioracyjnych  rurociągami  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  planuje  się  wykonać  na 

głębokości minimum 0,8 do 1,5 m po uwzględnieniu zamulenia.

Kolektory będą ułożone w rurach ochronnych stalowych. Skarpy i dno rowów po wykonaniu robót należy przywrócić 

do stanu pierwotnego i zabezpieczyć przed wymywaniem.

Realizacja  robót  będzie  prowadzona  metodą  rozkopu.  Technologia  przewiduje  na  czas  prowadzenia  robót 

oprowadzenie wody rurociągiem stalowym. Kierowanie dopływu wody do rurociągu będzie się odbywało przez grodzę 

ziemne, oddzielające wodę górną od dolnej. Odwodnienie wykopu przez pompowanie powierzchniowe.

Po zakończeniu robót miejsca przejść  zostaną  oznakowane dwoma słupkami betonowymi  usytuowanymi  0,5 m od 

krawędzi skarpy pomalowanymi w kolorze brązu.

W  przypadku  rowów  okresowo  prowadzących  wodę  planuje  się  optymalnie  wykorzystać  okres,  kiedy  rowy  nie 

prowadzą wody. W przypadku konieczności prowadzenia przy napełnieniu, roboty planuje się wykonać w sposób jak 

na cieku stale prowadzącym wodę.

Przekroczenie rowów melioracyjnych wykonać zgodnie z projektem.
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5.16. Zbliżenia oraz wykopy w okolicy budynków

W  przypadku  wykopów  głębokich  tj.  powyżej  3,0  m  przed  rozpoczęciem  robót  należy  dokonać  oceny  stanu 

technicznego  budynków  położonych  w  odległości  mniejszej  od  15,0  m  od  projektowanej  kanalizacji.  Prace 

w sąsiedztwie budynków prowadzić lekkim sprzętem oraz ręcznie. Roboty planować tak by wykopy możliwie szybko 

zasypywać,  a  grunt  w wykopie  prowadzonym  w  sąsiedztwie  budynku  dokładnie  zagęścić.  Nie  należy  stosować 

zagęszczarek o dużej sile zagęszczania. Jako zasadę należy przyjąć iż sąsiedztwie budynków grunt należy zagęszczać 

mniejszymi warstwami używając zagęszczarek o mniejszej mocy wibracyjnej.

5.16. Zbliżenia oraz wykopy w sąsiedztwie drzew

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się wycinki  drzew. W przypadku wystąpienia kolizji na 

etapie wytyczania przez geodetę trasy projektowanej kanalizacji, wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na 

jego wycinkę od stosownych organów.

W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, po zakończeniu inwestycji należy dokonać nasadzeń gatunków 

rodzimych w ilości nie mniejszej niż liczba egzemplarzy usuniętych. Usunięcia drzew i krzewów prowadzić tylko poza 

okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem 1 kwietnia - 15 lipca. Wykopy w sąsiedztwie drzew prowadzić w sposób 

mający na celu możliwie najmniejszą ingerencje w system korzeniowy. Wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej 

drzew należy prowadzić ręcznie.

5.17. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Przy skrzyżowaniach kanalizacji  z  istniejącymi  kablami,  na kablach zakładać  rury osłonowe dwudzielne  do kabli 

wykonane z polietylenu (PEHD).

Na kablach energetycznych n/n zakładać rury Ø110, L=3m

Na kablach teletechnicznych n/n zakładać rury Ø125, L=3m

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do telekomunikacyjnych obiektów budowlanych należy spełnić warunki określone 

w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić  na podstawie atestów producentów,  porównania 

ich cech z normami przedmiotowymi i oględzin zewnętrznych.

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania:

• badanie wykonania wykopów umocnionych, 

• badanie materiałów i elementów obudowy, które należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, 
 porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• sprawdzenie metod wykonania wykopów wykonywane poprzez oględziny zewnętrzne i porównanie z Doku-
mentacją oraz użytkowanym sprzętem

• badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma naturalną wilgotność, 
nie został  podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji),
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• badanie osi odchylenia kolektora,

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

• badanie spadku rurociągów,

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych,

• badanie połączenia rur i prefabrykatów – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić wię-
cej niż ±5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm,

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm,

• odchylenie kolektora rurowego w planie oraz odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej 
 na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ±5 cm,

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% pro-
jektowanego 
 spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm,

• wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z pkt. 
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6.1. Badanie szczelności

Kanalizacja grawitacyjna

Próbę szczelności oraz odbiór kanału grawitacyjnego wykonać  zgodnie z PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania  i  badania  przy  odbiorze".  Podstawową  próbą  na  szczelność  rurociągu  jest  próba na  eksfiltrację  przy 

określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu. Próbę na eksfiltrację przeprowadza się w pierwszej kolejności. Próbę 

przeprowadza się odcinkami, co 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umożliwiają zejścia 

na poziom kanałów i zamknięcia ich za pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych - korki lub pneumatycznych - 

worki, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności.

Zaleca  się  przeprowadzenie  próby  szczelności  osobno  dla  przewodów  z  rur  kanałowych,  osobno  dla  studzienek 

rewizyjnych.  Przygotowania  do  próby  szczelności  rurociągu  rozpoczynają  się  już  przy  układaniu,  polegają  na 

zastabilizowaniu  przewodu  przez  wykonanie  obsypki  i przynajmniej  częściowego  przykrycia  min.  20  cm  ponad 

wierzch rury. Złącza kielichowe rurociągu zarówno na rurach jak i na połączeniach ze studzienkami i przyłączami, 

pozostawia się niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu - łącznie z przyłączami i inne kształtki z 

otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Urządzenia do zamykania (na okres 

próby badania kanałów) muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla:

• doprowadzenia wody,

• opróżnienia rurociągu z wody po próbie,

• odpowietrzenia,

• wyłączenia urządzenia pomiarowego.

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na 

powierzchni terenu.

Uwaga:

W żadnym wypadku nie wolno dokonywać bezpośredniego połączenia wlotu do kanału z przewodami ciśnieniowymi 

dostawy  wody.  Napełnienie  przewodu  przeprowadza się  powoli  ze  studzienkami  od dołu  kanału.  Odpowietrzenie 

kanału dokonuje się przez najwyższy jego punkt. Czas napełnienia odcinka przewodu nie powinien być krótszy od 1 

godz. dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu do pomiaru ciśnienia.

Kanalizacja tłoczna

Próbę  szczelności  wykonać  zgodnie  z  wymogami  PN-70/B-10715.  Do  robót  można  przystąpić  po  usztywnieniu 

przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnionych złączy.

Próby przeprowadzić na ciśnienie 1.0 MPa. Wynik prób można uznać za pozytywny, jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi 

spadek ciśnienia.

Studnie kanalizacyjne

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 
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ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie 

może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa. licząc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu 

nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

0,2 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami,

0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w STWiORB 1 "Warunki ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji sanitarnej jest 1 m kanału każdej średnicy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w STWiORB "Warunki ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór kanalizacji sanitarnej 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót powinien być  dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych 

w STWiORB 1 "Wymagania ogólne".

8.2.2. Odbiór techniczny częściowy

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.

Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami.

Jest to odbiór poszczególnych faz robót, mianowicie: zakrycie: podłoża, przewodu i studzienek.

Przedłożone dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

• Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom 
wód gruntowych;

• Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną;

• Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału;

• Dziennik Budowy;
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• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.3. Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie sta-

wia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

Przedłożone dokumenty:

• wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych (pkt.8.1.),

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

• dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
 wykonanych przez uprawnionych geodetów.

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być  ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez 

nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania.

8.3.2. Ocena wyników badań

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymaga-

nia przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności robot podano w STWiORB 1 "Warunki ogólne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji sanitarnej.

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

• roboty przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• przygotowanie podłoża,

• ułożenie rur kanalizacyjnych,

• montaż studzienek rewizyjnych,
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• ułożenie przykanalików,

• wykonanie podwieszeń kanalizacji do konstrukcji mostów,

• umocnienie skarp potoku Grajcarek,

• zasypanie wykopu,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 

2003 r. 

[2] PN - EN 1401-1: 2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnie-

niowego odwadniania PCV kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Częśc 1: Spe-

cyfikacje rur kształtek i systemu.

[3] PN – EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

[4] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

[5] PN-87/H-74051-00.Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

[6] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

[7] PN-B- 06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

[8] PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

[9] PN-B-03264:1984 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[10] PN-B-11112:1996/Az1:2001   – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

Wymagania techniczne (Zmiana Az1) 

[11]PN-B-14501:1990 – Zaprawy budowlane zwykłe.

[12]PN-EN – 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[13] PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pie-

szego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

[14]PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno-

ści.

[15] PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci-

śnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Spe-

cyfikacje rur, kształtek i systemu 

[16]PN-EN 1610: 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

[17]PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

[18]PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włók-

nem stalowym i żelbetowe.

[19]PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
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[20]PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawi-

tacyjnej

[21] PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej.

[22]PN-H-97080-06:1984 – Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji.

[23]PN-ISO-6935-2/AK:  1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie.  Dodatkowe  wymagania  stosowane 

w kraju.

[24]PN-ISO-6935-2:1998 – Stal zbrojeniowa.

[25]Aprobata Techniczna IOŚ Nr AT/2009-08-0231/A1.

[26]Aprobata Techniczna IOŚ Nr AT/2007-08-0182/A1.
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