
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  – do projektu  technicznego  przyłączy 
kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla przebudowy i rozbudowy budynku 
dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. 

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy  -                SST-ISp 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy przyłączy kanalizacji 
deszczowej i drenażu opaskowego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, wody i sieci cieplnej . 
W zakres robót wchodzą: 

• Roboty ziemne 

• Roboty montażowe  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego. 
Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót będący integralną częścią 
niniejszej specyfikacji. 

 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w 
sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” ARKADY , obowiązującymi Polskimi Normami i definicjami podanymi  
w SST „Wymagania ogólne”. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, poleceniami inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta 
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci cieplnej, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i wymagają zgody inspektora 



nadzoru i projektanta pełniącego nadzór autorski. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z projektem budowlano – montażowym. 

2.2.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

1. Wszystkie materiały i urządzenia, jakie mają zostać dostarczone i włączone do Robót, 
muszą być zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm (PN), Kodeksu 
Europejskiego (EN) oraz Standardami Międzynarodowymi (ISO). Importowane 
materiały i urządzenia muszą mieć zgodę na stosowanie ich na terenie Polski. 

2. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. 

3. Rodzaj urządzeń i materiałów określono w projektach budowlanym ,wykonawczym i 
SST-ISp. W przypadkach wątpliwych należy uzgodnić z przedstawicielem inwestora 
bądź jednostką projektującą obiekt.  
 

3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DRENAŻ OPASKOWY 

3.1.Materiały budowlane: 
3.1.1. Piasek 
Piasek do układania rurociągów w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-
87/6774-04  
3.1.2. Żwir 
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadajacy 
wymaganiom BN-66/6774-01 
3.1.3. Elementy gotowe: 

3.1.3.1.Studzienki rewizyjne 
Studzienki rewizyjne zaprojektowano o średnicy φ425 , 315mm, systemowe z PP 
lub PE z kinetą , rurą karbowaną i pokrywą żeliwną  
3.1.3.2.Rury  

• Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC Dz 160 , typ S (6 kg/cm2) , SDR = 
34 

• rury drenarskie PVC-U perforowane Dn125 
 

      3.1.3.3.Kształtki kanalizacyjne 
Kształtki kanalizacyjne kielichowe z PVC Dz 160 , typ S , SDR = 34   

3.2.Sprzęt 
3.2.1. 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, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika 
Projektu. 

3.2.2. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych , prace 
należy prowadzić ręcznie. 
 

3.3.Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  



Przewożone materiały na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
3.4.Składowanie materiałów 
• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu , na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1÷2 
m. Nie przekraczać wysokości składowania określonych przez producenta rur. 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie 
• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronami (kapturki, wkładki, itp.). 
• Nie dopuszczać do składowania rur w sposób przy którym mogły by wystąpić 

odkształcenia. W miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucania elementów. 
• Kształtki, złączki, zawory i inne materiały (uszczelki, kleje, środki czyszczące i 

odtłuszczające, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem środków ostrożności. 

• Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 
łatwopalnych 

 
3.5.Wykonanie robót 

 
3.5.1. Wykopy 

• Wykonywanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
ogólnymi podanymi w SST. 

• Roboty ziemne wykonywać mechanicznie , w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego ręcznie. 

• Wykop rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu w dół po jego dnie, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się rozpoczęcie wykopu w inny punkcie. 

• Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. 
• Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć 

konstrukcją usztywniającą. 
• W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy 

celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych dna. 

• Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej. 

• Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W 
gruntach spoistych wykop należy wykonać początkowo do głębokości 
mniejszej od projektowanej o ok. 5 cm , a następnie pogłebić do właściwej 
głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej. 

• Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych 
budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem 

 
 
 
 



3.5.2. Podłoża 
• Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. 

• Odchyłki grubości podłoża od dokumentacji technicznej nie mogą przekraczać 10 
mm. 

• Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może 
przekraczać : 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
- dla przewodów pozostałych 5 cm 

• Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±5 
cm . występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować 
spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
 

3.5.3. Wykonanie i montaż przewodów 
• Przewody z PVC zaleca się montować przy temperaturach nie mniejszych niż 5°C 
• Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z dokumentacją techniczną 
• Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu może się odbywać dopiero 

po przygotowaniu podłoża 
• Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – rury 

nie mogą mieć uszkodzeń  
• Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co 

najmniej ¼ jego obwodu 
• Złącza powinny pozostać odsłonięte , z pozostawieniem wystarczającej wolnej 

przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności 

• Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

• Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać 0,01 m 

 
3.5.4. Zasypywanie przewodów 
• Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu 
• Grubość warstwy ochronnej – obsypki piaskowej dla przewodów kanalizacyjnych 

powinna wynosić 20 cm 
• Zasypkę wykopu ponad warstwę obsypki piaskowej wykonać gruntem rodzimym 

zagęszczając warstwami co 20 cm 
 

 
4. Obmiar robót 

− W przypadku konieczności wykonywania obmiarów powykonawczych, należy 
je wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu 

− Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

 



5. Odbiór robót 
Odbiór techniczny częściowy 

− Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych 
elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót 

− Odbiór przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy sieci 

− W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany element jest 
wykonany zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczących zmian w projekcie, sprawdzić zgodność wykonania z 
wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa, przeprowadzić niezbędne 
badania odbiorcze 

− Po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z 
projektem i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych 
 

Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

− projekt techniczny powykonawczy 
− dziennik budowy 
− potwierdzenie zgodności z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami 
− protokóły odbiorów częściowych 
− dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie użytych 

materiałów i wyrobów 
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci przez użytkownika , protokół 
końcowy nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

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

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
6.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 



7.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
8.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
9.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
10.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
11.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

 
7.2. Inne dokumenty 

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 

 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz.IV -1989 r. – Roboty ziemne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


