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1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z budową instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych w ramachprojektu pn.:
„Budowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Prószkowskiej”.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi
odpowiednimi normami. 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnętrzna przeznaczona
do odprowadzania ścieków sanitarnych (socjalno – bytowych).
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inżyniera.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je
przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i
montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku lub Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej – COBRI INSTAL, Warszawa 2003.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST - 00.00.

2.2. Rury kanałowe
Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bezciśnieniowe ośrednicach zgodnych z dokumentacją projektową. Rury i
armatura muszą posiadać atest higienicznych. 

2.3. Armatura
Należy stosować typową armaturę wypływową taką jak :
- trójniki,
- kolana,
- łuki,
- złączki,
- syfony,
- zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego,
- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym,
- ustępy typu „kompakt”,
- brodziki natryskowe,
- czyszczaki PVC, 
- rury wywiewne PVC,
- wywiewki.

2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
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składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura
Armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. Składować pionowo do

ilości warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniających bezpieczeństwo.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na
sprawność techniczną gwintownic jak i urządzeń służących do wiercenia otworów wścianach oraz kluczy
monterskich służących do wykonywania połączeń rur.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.

4.2. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewózrur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą
warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami w sposób zabezpieczający armaturę przed

uszkodzeniem. Zaleca się transportowanie wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca montażu kanalizacji

sanitarnej oraz armatury.

5.3. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu poziomego – leżaka w piwnicy powinny spełniać warunki

dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inżyniera projektu. Rury montowane na
ścianach jako „piony” nie powinny nie mieć odchyłek od pionu,
a rury montowane jako podejścia do pionów i armatury powinny zachować spadki określone
w dokumentacji projektowej.

5.3.1. Rury kanałowe - leżak
Poszczególne ułożone rury jako „leżak” powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur należy wykonać według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inżyniera oraz
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zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury należy układać w temperaturze
powyżej 0o C. 

5.3.2. Rury kanałowe 
Kanalizacja ponadposadzkowa. Przed układaniem przewodównależy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów
- przecinanie rur
- założenie tulei ochronnych
- ułożenie rur z zamocowaniem
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać _żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub
stropu.
Na pionach wykonać rewizje.
5.3.3. Armatura

Montaż armatury powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producentów
i dostawców oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Po zamontowaniu, armatura powinna wyglądać estetycznie –
bez zadrapań, rys, nie powinna być zanieczyszczona zaprawą cementową ani farbą. Obróbki budowlane wokół
armatury nie mogą wpłynąć na estetykę armatury i pomieszczenia w której jest zamontowana. W trakcie
wykonywania prac budowlanych przy armaturze powinna ona być zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem
oraz zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczenia należy ustalić z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKO ŚCI.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
− badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i armatury,
− badanie odchyleń przewodów rurowych,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
oraz wymagań Inspektora nadzoru powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT.
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Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi

opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− roboty przygotowawcze,
− przygotowanie podłoża,
− wytrasowanie miejsc układania i montowania instalacji, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów i odpływów,
− wykonanie obsypki,
− montaż armatury.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Postanowienia ogólne.

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji 
ST – 00.00.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w przedmiarze (formularzu wyceny) robót podstawach – w tablicach przywołanych

katalogów nakładów rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające,
- wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z niezbędnymi opłatami,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1990.
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