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I. ROBOTY SANITARNE / CPV - 45231300-845232410-9,  45232130-2 / 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych związanych z realizacją 
budowy: „Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy międzyzdroje” -  
Izolacja ścian piwnic z pracami towarzyszącymi w budynku Gimnazjum  1  im. Jana 
Pawła II w Mi ędzyzdrojach przy ul. Kolejowej nr 33 : 
-remont zewnętrznej kanalizacji deszczowej,  odprowadzenie wód opadowych z połaci 
dachu. 
 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: Remont zewnętrznej 
kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu 
- roboty pomiarowe związane z remontem instalacji deszczowej zewnętrznej 
- przygotowanie podłoża pod kanały  
- ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm , 160 mm, 110 mm      
- wykonanie  podejść pod piony rur spustowych wraz z  czyszczakami z PVC o śr. 110 mm o    
  połączeniach wciskowych 
-  obsypka piaskiem i oznakowanie taśmą 
- wbudowanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie   
  o głębok. 3m.  
- obsypanie wyremontowanej instalacji deszczowej gruntem z wykopu i ubiciem warstwami   
  co 15 cm w gruncie kat. III  
- odtworzenie, naprawa  i wykonanie nawierzchni z kostki polbruk, wykonanie opaski  wokół    
  budynku, zamontowanie obrzeży betonowych 30x8 cm, 
 
 1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz warunkami 
technicznymi. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej 
specyfikacji. 
 
 2. MATERIAŁY 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE  

• Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką, klasy S o śr. zewn. 200,  
• Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką, klasy S 160,  
• Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką, klasy S 110 mm 
• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średn. 1200 mm, 
• właz kanałowy typu ciężkiego fi 600 mm,  
• pokrywy nastudzienne żelbetowe fi 1440x600,  
• czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm kostka betonowa "POLBRUK"- 

materiał częściowo z rozbiórki, odzysku 
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• kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm-kolano 
• kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160/110  mm-

zwężka, redukcja. 
• kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200 mm-trójnik 

200/160 mm 
• kształtki żeliwne przejściowe ZKZ' 
• kształtki żeliwne przejściowe ZPZ' 
• rura kanalizacyjna d=110 mm, patyna 
• piasek 

 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót sieciowych i przyłączeniowych Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót 
ziemnych i montażowych, w tym m.in.: niwelatorem, koparką podsiębierną / koparko-
spycharką / spycharką gąsienicową, samochodem dostawczym skrzyniowym / 
samowyładowczym, żurawiem samochodowym / dźwigiem, młotem pneumatycznym, 
umocnieniami systemowymi wykopów, zagęszczarką wibracyjną, zestawem igłofiltrów oraz 
możliwością wykonania studni depresyjnych z pompami o dużych wydajnościach. 
 
 4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.2. Kanalizacja deszczowa  
Roboty ziemne. 
Pod kanał projektuje się wykop liniowy wąsko-przestrzenny umocniony, a pod studzienki 
rewizyjne wykop obiektowy wykonywany w całości sposobem ręcznym.  
Odkryte przewody podziemne podwiesić lub podeprzeć i zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami 
właścicieli przewodów. 
Nie zachodzi potrzeba odwadniania wykopów na okres budowy .  
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736.  
Na budowę przewodów kanalizacyjnych z rur PVC należy wykonać wykopy 
wysokoprzetrzenne o ścianach pionowych sposobem ręcznym z szalowaniem za pomocą 
wyprasek stalowych. W miejscach projektowanych studzienek wykonać wykopy obiektowe.  
W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 
istniejącej zieleni. 
Przy posadowieniu rurociągów należy zwrócić uwagę na właściwe wyprofilowanie dna 
wykopu; winno być ręcznie wyrównane.  
W miejscu złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm.  
Zasypanie kanału wykonuje się w następujących etapach: - wykonanie warstwy ochronnej 
rury z wyłączeniem odcinków na złączach - po próbie szczelności złącz rur kanalizacyjnych 
uzupełnić warstwę ochronną w miejscu podłączeń.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych wykopów należy zapoznać się z mapami i profilami 
podłużnym, jest to ważne ze względu na możliwość wystąpienia kolizji w miejscach 
skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieżności rzędnych 
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kolizji faktycznych z podanymi na profilach należy uwzględnić przy korekcie zagłębienia rur. 
Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego lub rozpocząć prace związane z 
nowym ukształtowaniem terenu. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736. Wykopy wąskoprzestrzenne o 
ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo.  
Wykopy na całej długości przewodów należy wykonywać  sposobem ręcznym. 
Rurociągi należy układać na głębokości zgodnej z załączonymi profilami podłużnymi na 
podsypce gr. 20 cm, z wyprofilowaniem – kąt podparcia 90º.  
Materiał podsypki: piasek lub żwir o max. granulacji 20 mm lub kruszywo łamane o max. 
granulacji 16 mm. Stopień zagęszczenia Js 0,95, wg Proctora.  
Aby zapobiec unoszeniu się rurociągu w trakcie obsypywania i zagęszczenia należy go 
zakotwić lub przycisnąć od góry. Po ułożeniu przewodu należy wykonać obsypkę również z 
drobnoziarnistego żwiru lub piasku o grubości min 30 cm ponad wierzch rury.  
Mechaniczne zagęszczenie gruntu ponad wierzchem rurociągów może być wykonywane po 
ułożeniu warstwy co najmniej 0,3 m.  
Zagęszczenie obsypki Js 0,95, wg Proctora warstwami 15-20cm (w warunkach letnich).  
Ze szczególną starannością należy wykonać zagęszczenie obsypki do wysokości ½ średnicy 
rurociągu. Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu 
jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań 
mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i 
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Zamawiającego.  
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(…)” zamieszczonymi w wykazie w pkt. 2. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót.  
6.3 Badania i pomiary.  
6.4 Raporty z badań. 
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego.  
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
6.7 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady obmiaru robót i urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodnie ze specyfikacją ogólną i 
specyfikacją robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
8.1. Odbiór instalacji sanitarnych  
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić 
odbiór techniczny końcowy. 
Podczas odbiorów częściowych należy przeprowadzić badania:  
a) zgodności z dokumentacją techniczną,  
b) materiałów,  
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c) ułożenia przewodu, w szczególności: - głębokości ułożenia przewodu, - odległości od 
budowli sąsiadującej, - zabezpieczenia budowli sąsiadującej,  
d) przewodu, zwłaszcza: 
- ułożenia przewodu na podłożu,  
- odchylenia osi przewodu,  
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunku przewodu, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem, 
- zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,  
- zasypki przewodu, 
e) obiektów na przewodzie:  
- wykonania obiektów budowlanych,  
- wykonania przewodu w obiektach,  
f) zabezpieczenia studzienek,  
g) badanie szczelności przewodu.  
 
Odbiór techniczny końcowy polega na :  
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek,  
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia 
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury i 
studzienek,  
- sprawdzenia protokołów z przeprowadzenia płukania i dezynfekcji przewodów oraz 
wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym 
przewodzie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 NORMY: PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci wodociągowych i ich 
składowych.  
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.  
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
PN-92/B-01707 Przykanalik odprowadzający ścieki ogólnospławne PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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 WARUNKI TECHNICZNE:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 3. – Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych. Wyd. I., wrzesień 2001 r. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II „ 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych cz.2 
Katalog Techniczny – Systemy Kanalizacji Zewnętrznej - RURY DRENAŻOWE - :Wavin” 
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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                                                                                             mgr inż. Krzysztof Nowak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


