
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST.INSTALACJE SANITARNE

S.02.00.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

S.02.01.00  SIECI ZEWNĘTRZNE

S.02.01.01  PRZYŁĄCZE WODY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, linii komunikacyjnych i elektro-
energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

45231100-6
Ogólne roboty budowlane związane z bu-
dową rurociągów

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wo-
dociągów     i rurociągów do odprowadza-
nia ścieków

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0
Roboty w za-
kresie instalacji
budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

S.02.01.02 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, linii komunikacyjnych i elektro-
energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

45231100-6
Ogólne roboty budowlane związane z bu-
dową rurociągów

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wo-
dociągów     i rurociągów do odprowadza-
nia ścieków
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S.02.01.00  SIECI ZEWNĘTRZNE

S.02.01.01 PRZYŁĄCZE WODY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót ziem-
nych i montażowych koniecznych do wykonania przyłącza i sieci wody w związku z realizacją inwesty-
cji określonej w rozdziale S.00.00.00.

1.2. Zakres  stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- Przyłącza wody - doprowadzenie od budynku do istniejącej sieci miejskiej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, linii komunikacyjnych i elektro-
energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

45231100-6
Ogólne roboty budowlane związane z bu-
dową rurociągów

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wo-
dociągów     i rurociągów do odprowadza-
nia ścieków

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00

2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST S.00.00.00
W wykonawstwie przyłączy wody obowiązują wytyczne wydane przez Głubczyckie Wodociągi i Kanali-
zacja oraz norma PN-B-10725: 1997 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”.
Do budowy przyłącza wody zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wyda-
ne przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy, aprobaty techniczne wydane np. przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” bądź odpowiednie deklaracje zgodno-
ści lub certyfikaty:
 Rury ciśnieniowe oraz kształtki z polietylenu wysokiej gęstości – PEHD SDR11 PN10  do wody pit-
nej zgodne z normami PN-EN 12201:2004 – „ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
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przesyłania wody. Polietylen (PE)” 
Łączniki i tuleje kołnierzowe służące do szybkiego i skutecznego połączenia dowolnego typu rurociągu
z dowolną armaturą kołnierzową.
 Trójniki kołnierzowe łączące projektowaną sieć wodną z istniejącą instalacją wody oraz kolana że-
liwne kołnierzowe.
 Zasuwy odcinające znajdujące się w m.in. w studni wodomierzowej. Wszystkie zasuwy mają być 
osiowe z elastycznym zamknięciem, emaliowane lub epoksydowane wewnątrz. Wyrób powinien speł-
niać wymagania zawarte w normie PN-EN 1074-2:2002 - „Armatura wodociągowa. Wymagania użyt-
kowe i badania sprawdzające Część 2: Armatura zaporowa.”
 Studzienka wodomierzowa PE wykonana  zgodnie z normą PN-91/B-10728 – „Studzienki wodocią-
gowe” w komplecie z włazem typu ciężkiego wytworzonym wg PN-EN 124: 2000 – „Zwieńczenie wpu-
stów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, kontrola jakości”.
 Wodomierz skrzydełkowy zgodny z PN-ISO 7858-1:1997 – „Pomiar objętości wody przepływającej 
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. – Wymagania.” oraz z 
PN-ISO 4064-1:1997 – „Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. – 
Wymagania.”
 Zawór  chroniący wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem , wymagany na przyłączu wody zgodnie
z normą PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu” wraz z załącznikiem 
Az1. 
  Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
Podział, nazwy i określenia”.
 Beton klasy B-35 do obetonowania elementów instalacji wody wg PN-EN 206-1:2003 – „Beton. 
Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

3. SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST S.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparek o pojemno-
ści łyżki 0,25m3. Wykopy ręczne prowadzić w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i 
innych obiektów budowlanych.
Prace rozładunkowe rur z PE należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego.
Podnoszenie i ustawienie studzienki wodomierzowej na środku transportowym oraz rozładunek powin-
ny być wykonane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy prze-
noszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury z PE

Transport rur z PE musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpie-
czający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę,
aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy.  Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozsta-
wie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z bel-
ką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych 
lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem 
podnośnika widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowa-
niu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, 
aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
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lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na 
całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 
50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw,
lecz nie wyżej niż 1,0m.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie.
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać 
w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek
na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.
Kształtki z PE powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowa-
niach, tak długo, jak to możliwe. 

4.2. Zasuwy  i inne elementy  .

Zasuwy, łączniki i wszystkie kształtki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je
podczas przewozu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Rozmieszczenie jedno-
stek ładunkowych powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
Zasuwy, pompy, łączniki, kształtki z PE powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych 
w oryginalnych opakowaniach, tak długo, jak to możliwe. 

4.3. Studzienka wodomierzowa  z tworzyw sztucznych.

Przy transporcie studzienek z tworzyw sztucznych należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one prze-
mieszczeniom w czasie jazdy. Studzienki z PCV w temperaturach poniżej 0oC mają zmniejszoną od-
porność na uderzenia i należy zachować ostrożność przy ich przenoszeniu i pracach przeładunko-
wych. Należy unikać prac transportowych w temperaturze poniżej minus 15oC.
Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrów-
nanym na otwartej przestrzeni. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek
na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. Składowanie bez osłon nie może przekroczyć (łącz-
nie u producenta, dystrybutora i na placu budowy) okresu 12 miesięcy. Kiedy wystąpi konieczność
przedłużenia tego okresu należy stosować osłony z nieprzezroczystych tkanin lub folii czarnej z PE.

5. WYKONANIE ROBÓT – ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej  ST S.00.00.00

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Wykonać wg opisu czynności podanych w części ogólnej  ST S.00.00.00.
Dodatkowo wyznaczyć oś przyłącza wodociągowego w sposób trwały i widoczny. Projektowana trasa 
powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoź-
dziami, które należy wbić na każdym załamaniu trasy.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, po-
wierzchniowymi i gruntowymi.

5.2. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 – „Geo-

technika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”
 Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowa-

dzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego od-
pływu wód z wykopu w czasie opadów.

 Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpo-
wiedniego kształtu ścianom wykopu – przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie
odeskowanie – przy wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z
rozparciem ścian. Głębokość wykopu pod rurociąg określona jest w Dokumentacji Projektowej.

 W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić możność wykonania robót budowlanych
na sucho.

 W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew, słupów, fun-
damentów  istniejących  budowli,  roboty  należy  wykonywać  ręcznie  pod  nadzorem  właścicieli
uzbrojenia podziemnego.
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 Przed ułożeniem rur na głębokości podanej w Dokumentacji Projektowej należy wykonać podsyp-
kę wyrównawczą piaskową o gr. min10cm,

 Po ułożeniu rurociągu, po pomiarach geodezyjnych rurociągu oraz po pozytywnej próbie ciśnienio-
wej, płukaniu wodą i dezynfekcji chlorem można przystąpić do zasypywania wykopu. Przyłącze
trzeba zasypywać do wysokości 30cm nad rurę, warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi ręcznie
lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, żeby nie spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu. 

 Trasę  wodociągu  należy  oznaczyć  taśmą lokalizacyjną  koloru  biało-niebieskiego  o  szerokości
200mm z zatopioną wkładką metalową, na wysokości 30cm nad grzbietem rury.

 Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej 30cm dokonuje się gruntem rodzimym z jedno-
czesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał zasypu powinien
być zagęszczony mechanicznie ciężkim sprzętem.

5.3. Montaż rur z PE
 Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do wykonywania ro-

bót montażowych.
 Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia robót w różnych

warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czysz-
czenia elementów, pasy do opuszczania rur,

 Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii  i  spadków
określonych w Dokumentacji Projektowej.

 Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725: 1997 – „Wo-
dociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

 Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Linia napisów powinna
znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury.

 Rury z  PE mogą być łączone poprzez zgrzewanie  czołowe bądź zgrzewanie  elektrooporowe.
Szczegóły montażowe wg instrukcji producenta.

 Po wykonaniu każdego zgrzewu trzeba wykonać pomiar parametrów geometrycznych zgrzeiny.
 Do budowy przyłącza z rur PEHD zaleca się stosowanie urządzeń do zgrzewania, które posiadają

możliwość wydruku parametrów zgrzewania, przy których został wykonany zgrzew..

5.4. Montaż studni wodomierzowej.
- Miejsce usytuowania studzienki oraz głębokość posadowienia powinna być zgodna
       z Dokumentacją Projektową .
- Montaż studzienki  z tworzyw sztucznych zaczyna się od ułożenia w wykopie na warstwie 10cm
nie zagęszczonej podsypki piaskowej stanowiącej warstwę wyrównawczą. Studzienkę zasypać grun-
tem sypkim, łatwo zagęszczającym się równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Na końcu za-
montować zwieńczenie żeliwne bezpośrednio łącząc je ze studzienka bądź poprzez zastosowanie rury
teleskopowej.

5.5. Montaż wodomierza
- Miejsce usytuowania wodomierza powinna być zgodne z Dokumentacją Projektową, rozporzą-
dzeniem MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –
Dz.U. Nr 75, poz.690 z 2002r. 
- Wodomierz  należy  zamontować  w  studni  wodomierzowej  zgodnie  z  normą  
PN-ISO 4064-1:1997 – „Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. –
Wymagania.” na wysokości 0,4m, w zabudowie horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym dwustronnym
umocowaniem.

5.6. Montaż zasuw i trójników
Na odgałęzieniach do poszczególnych budynków należy zamontować zasuwy odcinające. Wszystkie 
zasuwy mają być osiowe z elastycznym zamknięciem, emaliowane lub epoksydowane wewnątrz. Koł-
nierzowe zasuwy należy montować na przyłączu z rur PEHD stosując specjalne tuleje kołnierzowe 
służące do szybkiego i skutecznego połączenia dowolnego typu rurociągu z dowolną armaturą kołnie-
rzową.

5.7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
Skrzyżowanie przyłączy wody z istniejącym kablem elektrycznym oświetleniowym należy zabezpie-
czyć zgodnie z następującymi przepisami lub normami:
 PN-90/E-06401 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.”
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 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992, w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne.

Skrzyżowanie przyłącza wodociągowego z siecią cieplną należy odpowiednio zabezpieczyć przed od-
kształceniami powodowanymi wpływem wysokiej temperatury poprzez zastosowanie rury ochronnej z
wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym. Długość i dymensja rury ochronnej wg Dokumentacji Pro-
jektowej. 

5.8. Próby ciśnienia i uruchomienie sieci
Próbę szczelności należy przeprowadzać na ciśnienie 1,0 MPa w oparciu o normę PN-B-10725: 1997.
Łuki , trójniki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, natomiast proste odcinki
przysypane i zagęszczone. Próba może się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu. Temperatura
wodociągu nie może być wyższa niż 200C. Próbę szczelności należy wykonać po całkowitym zakoń-
czeniu montażu  poddając rurociąg podwyższonemu ciśnieniu przez czas wymagany przez normę. Po
zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Po próbie ciśnieniowej
przewody trzeba przepłukać wodą i zdezynfekować chlorem.
Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorowaną ( zawierającą chlor gazowy, albo podchloryn sodowy
lub wapniowy ) zawierającą co najmniej 50 mg Cl2 / dm3 przy czasie kontaktu 24 godz.Dezynfekcję
przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekcyjnego przy powolnym napełnianiu przewodu.
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl2 / dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewodu należy go ponownie przepłukać wodą.
Przed przekazaniem rurociągu do eksploatacji powinna być wykonana analiza bakteriologiczna  i fizy-
kochemiczna przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. 

5.9. Nadzór nad budową przyłącza
Nadzór techniczny nad budową przyłącza wody sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw
od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji tech-
nicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych,  jakościowych  lub zmniejszać trwałość
eksploatacyjną sieci wodociągowej o przeciwpożarowej.

5.10. Odtworzenia terenu
Po zakończeniu kolejnych odcinków sieci,  teren na którym prowadzone były roboty,  należy przywró-
cić do stanu pierwotnego. Odbiór terenu od wykonawcy przez użytkownika winien być potwierdzony 
protokolarnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST S.00.00.00

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S.00.00.00

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST S.00.00.00
Wymagania przy odbiorze przyłącza wodociągowego określa norma PN-B-10725: 1997 – „Wodociągi.
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz Głubczyckie Wodociągi i Kanaliza-
cja.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 12201:2004 – „ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE)”

 PN-EN 124: 2000 – „Zwieńczenie studzienek  do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Za-
sady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”.

 PN-EN 1074-2:2002 -  „Armatura wodociągowa.  Wymagania użytkowe i  badania sprawdzające
Część 2: Armatura zaporowa.”

 PN-ISO 4064-1:1997 – „Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. – Wymagania.”

 PN-H-74200:1998 - „Rury stalowe ze szwem przewodowe”
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 PN-EN 206-1:2003 – „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”.
 PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”
 PN-B-10725: 1997 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
 PN-90/E-06401 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.”
 BN-88/88-3602 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12,031992, w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.
Nr 107 z 1998r. poz. 679).

 PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”
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S.02.01.02 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót ziem-
nych i montażowych koniecznych do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją
inwestycji określonej w rozdziale S.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- przyłączy kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków z budynków do istniejącej kanalizacji sa-
nitarnej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, linii komunikacyjnych i elektro-
energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

45231100-6
Ogólne roboty budowlane związane z bu-
dową rurociągów

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wo-
dociągów     i rurociągów do odprowadza-
nia ścieków

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.01.00.00

2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST S.00.00.00
W wykonawstwie przyłączy kanalizacyjnych obowiązują normy PN-EN 1610: 2002 "Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych" oraz  wytyczne wydane przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja.

2.1. Rury kanałowe
Do budowy dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej zastosować należy wyroby posiadające aktualne 
aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instala-
cyjnej „INSTAL” bądź odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty:
 Rury  kielichowe  oraz  kształtki  z  tworzywa  sztucznego  PVC klasy  SN8   łączone  za  pomocą

uszczelek wykonane wg normy PN-EN 1401-1:1999 – „Systemy przewodowe z tworzyw sztucz-
nych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu)
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(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.
 Piasek na podsypkę i obsypkę rur oraz studzienek wg PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne.

Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”.

2.2. Studzienki kanalizacyjne
 Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425 PE zgodnie z PN-B-10729: 1999 – „Kanalizacja. Stu-

dzienki kanalizacyjne” ,  PN-EN 13598-1:2005 oraz PN-EN 476:2001
 w komplecie z włazem typu ciężkiego wytworzonym wg PN-EN 124: 2000 – „Zwieńczenie wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, bada-
nia typu, znakowanie, kontrola jakości”.

3. SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST S.01.00.00. Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparek o poj. łyżki
0,25m3. Wykopy ręczne prowadzić w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych
obiektów budowlanych.
Prace rozładunkowe rur kamionkowych oraz opuszczanie rur do wykopu należy wykonywać przy uży-
ciu dźwigu, koparki lub widłaka.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury kanalizacyjne z PVC
Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpie-
czający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, 
aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy.  Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozsta-
wie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z bel-
ką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych 
lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem 
podnośnika widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne. Niedopuszczalne jest na przykład zrzucanie rur z samochodu.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przed-
miotów. 
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, 
aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na 
całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 
50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, 
lecz nie wyżej niż 1,0m.
Warstwy rur luzem należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce 
przewodów w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze i o największych 
średnicach winny znajdować się na spodzie.
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. 

4.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Przy transporcie studzienek z tworzyw sztucznych należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one prze-
mieszczeniom w czasie jazdy. Studzienki z PCV w temperaturach poniżej 0oC mają zmniejszoną od-
porność na uderzenia i należy zachować ostrożność przy ich przenoszeniu i pracach przeładunko-
wych. Należy unikać prac transportowych w temperaturze poniżej minus 15oC.
Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrów-
nanym na otwartej przestrzeni. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność 
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studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. Składowanie bez osłon nie może 
przekroczyć (łącznie u producenta, dystrybutora i na placu budowy) okresu 12 miesięcy. Kiedy 
wystąpi konieczność przedłużenia tego okresu należy stosować osłony z nieprzezroczystych 
tkanin lub folii czarnej z PE.

4.3. Włazy żeliwne 
Włazy żeliwne uliczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je podczas prze-
wozu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być trans-
portowane luzem. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić użycie sprzętu mecha-
nicznego do rozładunku.
Składowanie włazów i wpustów może odbywać się na wolnym powietrzu na paletach z dala od sub-
stancji działających korodująco. Stos może mieć wysokość do 1,5m. 
Wyroby żeliwne powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwaran-
tujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego.

5. WYKONANIE ROBÓT – ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej  ST S.01.00.00

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Wykonać wg opisu czynności podanych w części ogólnej  ST S.01.00.00.
Dodatkowo wyznaczyć oś kanałów kanalizacyjnych w sposób trwały i widoczny. Projektowane osie ka-
nałów powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoź-
dziami, które należy wbić na każdym załamaniu trasy.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, po-
wierzchniowymi i gruntowymi.

5.2. Roboty ziemne
 Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 – „Geo-

technika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”
 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.

 Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpo-
wiedniego kształtu ścianom wykopu – przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie
odeskowanie – przy wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z
rozparciem ścian.

 W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić możność wykonania robót budowlanych
na sucho.

 W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew, słupów, funda-
mentów istniejących budowli, roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbroje-
nia podziemnego.

 Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę wyrównawczą z niezmrożonego materiału bez
ostrych kamieni. W podsypce nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm . Wy-
sokość podsypki  15cm. Zalecana jest podsypka z piasku lub żwiru o max 15% pozostałości na si-
cie 0,75mm

 Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem
 Po ułożeniu rurociągu, skontrolowaniu można przystąpić do zasypywania wykopu. Kanał trzeba

zasypywać do wysokości 50cm nad powierzchnię rury, warstwami 10-15cm ubijanymi ręcznie lub
przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, żeby nie spowodować uszkodzenia ułożonego prze-
wodu. Materiał obsypki  musi spełniać te same wymagania co materiał podsypki.  Zagęszczenie
gruntu do wskaźnika Wz=0,85-095 (w zależności od lokalizacji) wykonywać równocześnie po obu
stronach kanału, tak aby zapobiec jego przesunięciu.

 Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej 50cm dokonuje się gruntem rodzimym z jedno-
czesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu do wysokości określonej w
Dokumentacji Projektowej.

5.3. Montaż rur z PVC
 Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do wykonywania

montażowych robót kanalizacyjnych.
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 Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia robót w różnych wa-
runkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czyszcze-
nia elementów, pasy do opuszczania rur,

 W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budo-
wy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości
posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

 Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 – „Kanali-
zacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-EN 1610: 2002 "Bu-
dowa i badania przewodów kanalizacyjnych"

 Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków, a ewentualne zanieczysz-
czenia usunąć oraz trzeba sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu bądź składo-
wania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca połączeń zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 Po wykonaniu wykopu i rozłożeniu warstwy podsypki, rury opuścić do wykopu na pasach nośnych
ręcznie lub  przy użyciu koparki lub dźwigu. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury o
mniejszych średnicach można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. Rury nale-
ży układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do ich spadku. 

 Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi.

 Na początku usunąć korek ochronny z kielich i bosego końca.
 Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjal-

nie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed montażem trzeba posmarować montowane fa-
brycznie uszczelki, a następnie wsunąć bosy koniec w kielich do oznaczonego miejsca sprawdza-
jąc jednocześnie osiowość rurociągu. Czynności te należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy
łyżki dźwigu lub przy pomocy drąga metalowego – dźwigni (w tym przypadku należy koniec rury
zabezpieczyć drewnianym kołkiem). 

 Połączenia  wykonane  częściowo,  zabezpieczyć  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych,
otwarte rurociągi zaślepić odpowiednio dopasowanymi pokrywami.

5.4. Montaż studzienek
 Miejsce usytuowania studzienek oraz głębokość ich posadowienia powinny być zgodne z Doku-
mentacją Projektową oraz normą PN-B-10729:1999, co jest ważne dla zachowania prawidłowowści
założonych spadków rur.
 Montaż studzienki  z tworzyw sztucznych zaczyna się od ułożenia w wykopie na warstwie 10cm
nie zagęszczonej podsypki piaskowej stanowiącej warstwę wyrównawczą. Studzienkę zasypać grun-
tem sypkim, łatwo zagęszczającym się równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Na końcu za-
montować zwieńczenie żeliwne bezpośrednio łącząc je ze studzienka bądź poprzez zastosowanie rury
teleskopowej.

5.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
Skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć zgod-
nie z następującymi przepisami lub normami:
 PN-90/E-06401 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.”
 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12,031992, w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne.

5.7. Próby ciśnienia i uruchomienie sieci
Próbę szczelności należy dokonać wg obowiązującej normy PN-EN 1610:2001:
 Próba szczelności powietrzna gdzie medium testującym jest powietrze. Jest to metoda, która jest 

rekomendowana jako ta, którą należy wykonać na wstępie z powodu niskich kosztów, prostoty i 
krótkiego czasu trwania. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku próby, można ją powtarzać 
wielokrotnie aż do uzyskania wyniku pozytywnego. Gdy już się go osiągnie można uznać próbę 
jako ostateczną.  Jeśli kolejne próby powietrzne są nieudane, zezwala się na zmianę metody na 
wodną, która jest decydująca.
W normie PN-EN 1610:2001 w tablicy zamieszczono czasy testów dla rurociągów (wyłączając 
studnie kanalizacyjne i komory inspekcyjne) w zależności od wymiarów rury i metody badania 
(LA, LB, LC, LD). Metodę określa inspektor nadzoru. W celu uniknięcia błędów należy zastoso-
wać właściwe króćce powietrzne. Przy dostatecznym doświadczeniu można w przypadku studni 
kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych stosować czasy badań o połowę krótsze niż dla rurocią-
gów o odpowiadających im średnicach.
Na wstępnym etapie próby, przez około 5 minut należy zastosować ciśnienie przekraczające o 
10% wymaganą wartość po . W następnym etapie ciśnienie należy wyregulować odpowiednio do 
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zalecanego w tablicy, stosownie do metody. Rurociąg spełnia wymagania jeśli zmierzony spadek 
ciśnienia po czasie pomiaru jest mniejszy niż wartość dp podana w tablicy w normie.

 Próba wodna. Ciśnienie próbne jest to ciśnienie odpowiadające lub wynikające z wypełnienia 
wodą badanego odcinku rurociągu do poziomu terenu, odpowiednio w studni dolnej lub górnej, 
przy czym wartość ciśnienia mierzona w koronie rury powinna się zawierać w zakresie min. 10 
kPa i max 50kPa. Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i 
przeprowadzeniu operacji kontrolnych, niezbędne może się okazać ich sezonowanie. Zazwyczaj 
wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina. 

 Czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min.
Poprzez uzupełnienie poziomu wody , ciśnienie powinno być utrzymane w tolerancji 1 kPa w sto-
sunku do wartości podanych wyżej. Dla zadanego ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać 
dokładną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla rurociągów
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

5.8. Nadzór nad budową przyłączy
Nadzór techniczny nad budową przyłączy sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw
od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji tech-
nicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych  lub zmniejszać trwałość
eksploatacyjną sieci kanalizacyjnej.

5.9. Odtworzenia terenu
Po zakończeniu kolejnych odcinków sieci,  teren na którym prowadzone były roboty,  należy przywró -
cić do stanu pierwotnego. Odbiór terenu od wykonawcy przez użytkownika winien być potwierdzony
protokolarnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST S.01.00.00

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S.01.00.00

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST S.01.00.00
Wymagania przy odbiorze sieci kanalizacyjnej określa norma PN-EN 1610: 2002 "Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych"  oraz Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 1401-1:1999 – „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania 
i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”

 PN-88/B-06250 – „Beton zwykły”
 PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”.
 PN-B-10729: 1999 – „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
 PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanali-

zacji grawitacyjnej.”
 PN-EN 124: 2000 – „Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”
 PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”
 PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie”
 PN-EN 1610: 2002 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych"
 BN-88/88-3602 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
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 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992, w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne.

 Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U.
nr75 z 2002r.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.
Nr 107 z 1998r. poz. 679).

 WAVIN: „ PVC. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC”
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