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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJE SANITARNE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie zadania: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO DZ. NR 1807/4, 
1756/3, 1758 W BIAŁOBRZEGACH 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZEJ  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie 
 kanałów ściekowych 
  

4531300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 
ścieków 

  

  

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  
� Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni Ksi o rzędnych 

185,40(184,8 teren)/180,90 zlokalizowanej w pobliżu pompowni ścieków 
sanitarnych na istniejącej kanalizacji sanitarnej na działce nr 1793/1 

� Projektowana rozbudowa sieci kanalizacyjne będzie przebiegała przez działki nr 
1793/1, 1796/3, 1796/7, 1797/2, 1798, 1802, 1803, 1805/7,1805/6, 1805/8, 
1807/4, 1704, 1756/3, 1757, 1758 

 

1.5. DEFINICJE I POJĘCIA  
Definicje i pojęcia są zgodnie z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które znajdują się w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami.  
Zastosowane przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
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technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji.  
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie. 

2.1. MATERIAŁY 
 

Do wykonania instalacji kotłowni gazowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych pod warunkiem, że posiadają aktualne aprobaty techniczne lub 
dopuszczenia do stosowania ich na krajowym rynku oraz odpowiadać Polskim Normom.  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według i w sposób określony aktualnymi 
normami.  
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

• rury kanalizacyjne klasy SN80 PVC lite φ200×5,9 mm 
• studnie kanalizacyjne: Studnie kanalizacyjne przewidziano z tworzyw sztucznych φ400 

mm. Stosować kinety rozgałęźne tak aby w przyszłości było możliwe podłączenie 
poszczególnych budynków na działkach. Studnie wykonywać jako typową φ400 z rurą 
wznoszącą gładką i kinetą rozgałęźną. Zwieńczenie studni wykonać za pomocą stożka 
betonowego z teleskopem z włazem żeliwnym D400 lub C250.   

• rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001 
• Beton klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i 

PN-88/B-06250. 
 

2.2. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE - RODZAJ ZASTOSOWANYCH RUR I ARMATURY   
� Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:  φ200×5,9 mm SN8  – 479 m 
� Studnie kanalizacyjne prefabrykowne z tworzyw sztucznych  

φ400 z kinetą, włazem żeliwnym z teleskopem   - 17 szt. 
 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

komplet elektronarzędzi,  
� komplet narzędzi ślusarskich,  
� komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 

 
� zgrzewarki do rur PE z możliwością protokołowania procesu zgrzewania. 

 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami 
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transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  
Przy transporcie materiałów branży sanitarnej należy również uwzględniać wymagania 
narzucone przez producenta lub dystrybutora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.1. RURY  
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości  

z uwzględnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się po drogach publicznych. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zniszczenia. Ponadto, przy przewozie  
i składowaniu materiałów należy stosować się do zaleceń producenta zastosowanych rur. 

 

4.2. STUDNIE KANALIZACYJNE  
Dostarczone na budowę elementy studni kanalizacyjnych należy uprzednio 

sprawdzić pod względem ich jakości oraz braku uszkodzeń.  
   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Na podstawie projektu budowlanego: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO 
DZIAŁKI NR 2572/24 W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBRZEGI ORAZ ROZBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBRZEGI  w kolejności 
wykonane zostaną następujące roboty budowlane: 

 
 

1) Włączenie do studni kanalizacyjnej Ksi część południowa działki na sieci φ200 PVC wraz z przebudową 
studni (wymiana kinety) 
2) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na odcinkach  
    KSi-KS9  
3) Próba ciśnieniowa i zasypanie kanalizacji na poszczególnych odcinkach 
4) Wykonaniu przejścia przez drogą utwardzoną metodą przewiertu lub przecisku – odcinek KS9-KS10 
    wraz z montażem rur osłonowych 
5) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na odcinkach KS10-KS17 
6) Próba ciśnieniowa i zasypanie kanalizacji na odcinku KS10-KS17 
7) Plantowanie terenu po robotach ziemnych. 
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5.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z normą PN-B-10736:1999.  „Przewody 
podziemne – roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wykopy wykonać rozkopem o 
ścianach pionowych. Przewiduje się wykonanie wykopów mechaniczne, a przy skrzyżowaniach z 
istniejącym uzbrojeniem i przy zbliżeniach do budynku i innych obiektów – ręczne , z uwagi na 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami oraz zachowanie warunków BHP. Głębokie wykopy należy 
umocnić szalunkami wykonanymi z bali drewnianych  lub prefabrykowanymi. Urobek  
z wykopów układać od strony napływu wody opadowej do wykopu. Wykonawstwo robót, należy 
prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych sieci. Dłuższe odcinki rur pomiędzy 
studzienkami, należy łączyć na powierzchni terenu, następnie opuszczać na dno wykopu i 
układać na przygotowanym podłożu w odwodnionym wykopie. Zmiany kierunku przebiegu 
przewodów z pionie  
i poziomie, powinny być wykonane w studzienkach rewizyjnych. Ułożone prostoliniowo odcinki 
kanałów, wymagają wykonania obsypki piaskowej ,przynajmniej na wysokości 20 cm ponad 
wierzch rury.  

Sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej φ200 mm 
KSi o rzędnych 185,40/180,90. Studnię należy przebudować tak by było możliwe włączenie 
bezpośrednio do jej kinety. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC litych klasy S szereg 
SDR 34 (SN 8) jak podano w części rysunkowej. Studnie kanalizacyjne przewidziano z tworzyw 
sztucznych φ400 mm. Stosować kinety rozgałęźne tak aby w przyszłości było możliwe 
podłączenie poszczególnych budynków na działkach. Studnie wykonywać jako typową φ400 z 
rurą wznoszącą gładką i kinetą rozgałęźną. Zwieńczenie studni wykonać za pomocą stożka 
betonowego z teleskopem z włazem żeliwnym D400 lub C250. Plantowanie terenu po wykonaniu 
robót ziemnych wykonać tak aby otoczenie studni znajdowało się na lekkim wyniesieniu ponad 
otaczający teren: 10-20 cm. Nie dopuszcza się wykonania studnie w zagłębieniu terenu. Odcinek 
kanalizacji sanitarnej przebiegający pod drogą utwardzoną asfaltową należy wykonać 
przewiertem lub przeciskiem. Przejście pod drogą i pod rowem odwadniającym wykonać w 
rurach osłonowych PP o podwójnej ściance SN8 φ315 lub PE φ315×8,7. 

5.2 ZASYPYWANIE WYKOPÓW, PODSYPKA I ZASYPKA 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur 
PE - 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypki 
w strefie niebezpiecznej zgodnie z PN-68/B-06050. Podsypkę zagęścić do ok. 85 % po jednym 
przejeździe po warstwie o grubości 0,2 m wibromłotem płytowym 10 d0 50 kg, o rozdzielnej 
płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczenia po obu stronach przewodu. Do zasypania 
wykopu użyć materiału z gruntu rodzimego, zgęszczając go warstwami 20 cm. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 
obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile 
nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o 
nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej, 
należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

6.2. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. ROBOTY ZANIKAJĄCE 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
� roboty przygotowawcze, 
� roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
� przygotowanie podłoża, 
� roboty montażowe wykonania rurociągów, 
� próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób 
prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje 
odbioru robót zanikających. 
 

7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
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8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 
 

W metrach „m” mierzy się długości poszczególnych przewodów instalacyjnych  
W metrach kwadratowych „m²” mierzy się:  
� powierzchnię termoizolacji  
� powierzchnię kanałów wentylacyjnych  

W kompletach „kpl.” lub sztukach „szt.” mierzy się urządzenia i armaturę  
W kilogramach „kg” tonach (t) mierzy się dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej 
wykonywanej podczas montowania instalacji.  
Oprócz w/w jednostek są również inne jednostki, których nazwy są powszechnie 

stosowane i wynikają z zastosowanych KNR-ów. Uwzględniają to wykonane przedmiary 
robót dla zaprojektowanych SIECI. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będzie podpisany przez Inspektora nadzoru protokół odbioru robót 
lub w przypadku rozliczeń częściowych – obmiar wykonanych robót potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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11. NAJWAŻNIEJSZE NORMY I DOKUMENTY: 

  
� PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
� PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
� PN-88/B-06250 Beton zwykły 
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
� PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
� PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 
Opracował: mgr inż. Grzegorz Buczek 
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