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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  budowy 
zewnętrznych sieci dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD PE 100 PN 10 
Dz125 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC lite klasy S Dz200 z wyprowadzeniem PVC-U Dz160 
w m. Ostrów Wielkopolski ul. Kolorowa, dz. nr 26/8, 41/6, 20/14 obr. 0085. Szczegółowy 
zakres opracowania jest zgodny z zakresem graficznym opracowania. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacje   Techniczne   stanowią   część   Specyfikacji   Istotnych   Warunków   
Zamówienia oraz Dokumentacji Projektowej i należy je stosować w zlecaniu Robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
budowy i odbioru zewnętrznych  instalacji sanitarnych: 

• sieć wodociągowa; 

• hydranty przeciwpożarowe; 

• sieć kanalizacji sanitarnej; 

• przyłącza kanalizacyjne - wyprowadzenia; 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie budowy zewnętrznych sieci dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej 
z rur PEHD PE 100 PN 10 Dz125 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC lite klasy S Dz200 
z wyprowadzeniem PVC-U Dz160 w m. Ostrów Wielkopolski ul. Kolorowa, dz. nr 26/8, 41/6, 
20/14 obr. 0085. Opracowanie obejmuje zakres instalacji sanitarnych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz 
poleceniami Kierownika Robót. 
 
1.4.1. Warunki organizacyjne 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  
sprawach  technicznych  należy  u z g ad n ia ć  i  wyjaśnić z zamawiającym przed 
przystąpieniem do robót. 
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2. MATERIAŁY 
 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
 
2.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA  
2.1.1 Zasuwy kołnierzowe: 
• ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa, 
• korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, klasa żeliwa oraz 
logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 
• owiercenie kołnierzy wg PN, 
• pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz powłoką  Elastomerową 
dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, 
• przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
• wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 
niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 
• uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z 
mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 
• zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią uszczelka czyszcząca oraz 
pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 
• śruby mocujące pokrywę nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masą 
zalewową, 
• możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 
• kolor niebieski. 
2.1.2. Skrzynki do zasuw: 
• korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne), 
• pokrywa żeliwa szare GG-20, 
• wkładka – stal nierdzewna, 
• śruba – stal nierdzewna. 
2.1.3. Obudowy teleskopowe do zasuw: 
• wrzeciono – stal ocynkowana, 
• rura osłonowa – HDPE, 
• kołpak – żeliwo GG-25. 
2.1.4. Hydranty podziemne DN80: 
• ciśnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa, 
• połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
• głowica hydrantu – ulepszony stop aluminium, pokryty warstwą zabezpieczającą przed 
promieniami UV, 
• kolumna – grubościenna rura ze stali nierdzewnej, oszlifowana, 
• zespół uruchamiający – stal nierdzewna 
• cokół hydrantu – staliwo nierdzewne 
• całość wykonana z materiałów odpornych na korozję 
• uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na 
korozję (zgodnie z ISO 3547-T1) 
• minimalny moment obrotowy uruchamiania, krańcowy ogranicznik ruchu przy 
otwieraniu i zamykaniu; 
• możliwość obrotu głowicy hydrantu od 0 do 360;  
• odwodnienie – samoczynne z odcięciem ciśnienia wody; 
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• wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce; 
2.1.5 Rury i kształtki PE 
• rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 SDR17 PN 10 bar o średnicy zgodnej z projektem 
technicznym; 
2.1.6 Dokumentacja 
Rury, armatura i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
2.1.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na 
uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 
• 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 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania 
nie stanowią inaczej); 
• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.);  
• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych; 
• Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych elementów; 
• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta; 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
2.2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYPROWADZENIAMI  
2.2.1 Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały: 
• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PVC klasy S lite (SN8) wg PN-EN 1401:1999 i ISO 4435:1991 o średnicach zgodnych z 
projektem technicznym, łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 
• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy S wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991;. 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 
studzienek) z PVC; 
• pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych; 
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2.2.2 Studzienki kanalizacyjne 
Studnie betonowe (żelbetowe) muszą spełniać następujące wymagania: 
• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%; 
• szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ; 
• wskaźnik w/c nie większy niż 0,45; 
• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu; 
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach 
betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45, W10; 
• elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 
197-1; 
• zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM 
spełniających wymagania EN 681-1; 
• studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym 
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 
• minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN 
• posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie 
odpowiedniego dogęszczenia gruntu; 
• posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym 
wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, pospółką 
lub dobrze zagęszczanym piaskiem; 
• posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na dobrze 
zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do wskaźnika Is nie 
mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym 
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym nacisk, a w przypadku 
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania 
mikropalowania; 
• zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej; dopuszcza się 
przykrycie studni płytą pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym; 
• włazy żeliwne w drodze typu ciężkiego klasy D400 o średnicy D600; 
• Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące 
wymagania: włazy wyłącznie niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem 
(nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50mm 
bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, 
którzy uzyskali certyfikat 
zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie włazów z żeliwa szarego.  
• Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-
14501. 

2.2.3. Dokumentacja 
Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
2.2.4 Składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę. 
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2.2.4.1 Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu 
na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 
m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich 
deformację.  Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w 
obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne 
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta 
2.2.4.2 Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu 
wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
2.2.4.3 Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach, z 
dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas 
(typów). 
 

2.8  Odbiór materiałów na budowie 
 
W miejscach, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach 
robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod 
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w wyżej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona niezbędnych 
obliczeń sprawdzających (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) dla parametrów 
technicznych materiałów i urządzeń dobranych przez siebie. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu  sprzętu 
zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 
sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. Wykonawca powinien posiadać młoty 
pneumatyczne, gwintownice, sprzęt do ręcznego wykonania robót. 
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Sprzęt do wykonania instalacji: 

• szlifierki elektryczne, 

•  urządzenia spawalnicze, 

•  urządzenia do zgrzewania rur PE, 

•  do cięcia rur piły elektryczne, 

•  wiertarki, 

•  gwintownica do rur, 

• samochód dostawczy, 

•  koparka gąsienicowa, 

•  koparka kołowa, 

•  zestawy do prób ciśnieniowych, 

•  niezbędny zestaw narzędzi do montażu instalacji. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały niezbędne do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur 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. Materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe 
elementy preizolowane, płynne składniki, pianki, materiały pomocnicze, przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. Składniki pianki poliuretanowej 
przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót. 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania ogólne 
 
Sieć wodno-kanalizacyjną wraz z przyłączami należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i przepisami techniczno – budowlanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z 
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
 
5.2.1.. Sieć wodociągowa  
 

5.2.1.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 
robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca 
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wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi 
pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia 
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki:  
• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 
• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 
5.2.1.2 Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm, zgodnie z dokumentacją 
projektową. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia 
o grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.1.3 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może 
odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu 
należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń – oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 
w postaci zaślepek, korków itp. Technologia budowy wodociągu musi gwarantować 
utrzymanie trasy przewodów. Do budowy wodociągów w wykopie otwartym można 
przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 
30 m. Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Materiały użyte do budowy 
przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. Przejście przewodów 
wodociągowych przez zewnętrzną ścianę budynku wykonać za pomocą przejść szczelnych. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym 
dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 
- 20 x D (przy temp. + 20oC), 
- 35 x D (przy temp. + 10oC), 
- 50 x D (przy temp. 0oC). 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0oC, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno 
się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z 
miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania 
przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz 
rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka 
przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego odcinka 
przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w 
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wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny 
pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Elementy 
prefabrykowane komory wodomierzowej układać przy użyciu sprzętu montażowego. 
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
5.2.1.4 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.1.5 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu pod elemementami budowlanymi (nawierzchnie utwardzone) powinny 
być wykonywane w rurach osłonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejścia 
obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, 
sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. 
Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. 
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą 
być rury tworzywowe – polietylenowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z 
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna 
być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód 
musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie 
złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej 
przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których 
rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla 
określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od 
rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić manszetą z elastomeru. 
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 
projektowej. 
5.2.1.6. Próba szczelności. 
Próbę szczelności sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy wykonywać zgodnie z 
wymogami PN-81/B-10725 i wymogami zawartymi w „Systemy ciśnieniowe - informacje 
techniczne” wydanymi przez Wavin Poznań oraz „Warunkach technicznych wykonywania i 
odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych”. Do próby należy przystąpić gdy odcinek 
wodociągu poddawany próbie będzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem 
przez wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia i złącza na przewodach 
powinny być odsłonięte. 
 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

• odcinki poddawane próbie szczelności nie powinny być dłuższe od około 600,0m, 

• przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
20°C po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu odcinka przewodu 
pozostawienie napełnionego przewodu na 12 godzin w celu ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody 1 MPA w przewodzie należy przez 
okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 
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• po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód opróżnić z wody, 

• wynik próby szczelności całego wodociągu powinien być ujęty w protokole 
podpisanym przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika. 

Szczegółowe warunki poboru wody dla próby szczelności należy uzgodnić z użytkownikiem 
sieci wodociągowej. 
 

5.2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami  
 

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 
repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem 
do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
5.2.2.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych 
należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku 
przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. 
5.2.2.3 Ogólne warunki układania kanałów 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch 
lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami 
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 
niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne 
rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić 
z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla 
rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
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przekraczać ±1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty 
koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową 
lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
5.2.2.4 Kanał z rur PVC 
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 
na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 
wciskowym. 
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montażu przewodu należy właściwie przygotować rury, wykonując odpowiednio wszystkie 
czynności przygotowawcze, takie jak: 
• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 
rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki 
rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy 
wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po 
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego 
wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. Oznaczenia te powinny być podane przez 
producenta. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa 
sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
5.2.2.5 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe oraz skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym 
Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. Ustalone 
warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury 
osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i 
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki 
opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i 
najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. 
Rurami osłonowymi mogą być rury tworzywowe – polietylenowe stalowe o średnicy 
umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej 
przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i 
uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony 
współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz 
swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy 
układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien 
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mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien 
uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy 
dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju 
przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową. Miejsce 
montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej.  
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 
wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.2.6 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
5.2.2.7 Studzienki kanalizacyjne 
5.2.2.7.1 Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej lub tworzywowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
normy PN-92/8-10729. Elementy prefabrykowane, zależnie od ciężaru, można układać 
ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia 
montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy 
wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 
5.2.2.7.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 
• Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę 
komory roboczej. Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetowych, 
betonu hydrotechnicznego. Przejście rur PVC przez ścianę komory roboczej należy wykonać 
poprzez tuleję ochronną PVC. W części monolitycznej należy pozostawić otwory na 
wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać nadproże o min. wysokości 15 
cm – 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą 
cementową marki „80”. Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek 
kanalizacyjnych w przypadku, gdy różnice rzędnych dna kanałów dopływowego i 
odpływowego przekracza 0,50 m należy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej 
usytuowanej na zewnątrz studzienki, z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na 
spadzie wykonać obudowę z betonu B25. Przed wykonaniem otuliny betonowej 
przeprowadzić próbę szczelności, a następnie spad zabezpieczyć taśmami 
samoprzylepnymi, np. Polyken. 
• Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych. Posadowienie komina 
należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 
• Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B25, w gruncie 
nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego. 
• Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad 
spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi 
powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 
• Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować 
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej 
osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 



str. 13 

 

5.2.2.7.5 Izolacja rur, studzienek 
Izolację rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Izolacja rur, 
złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni 
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć. Złącza w 
wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka 
przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją 
rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić 
szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyższy 
przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. 
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na 
wysokość co najmniej 0,1 m. 
5.2.2.8 Próba szczelności  
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-
92/B-10735 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy ciśnieniu do 
3 m sł. wody. 
 
5.3. Oznaczenie 
 
Przewody, armatura i urządzenia należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontroli jakości powinny podlegać materiały użyte do wykonania instalacji. Przed 
dokonaniem odbioru instalacji należy sprawdzić jej zgodność z projektem oraz PN. Kontrola 
jakości wykonanych robót powinna obejmować: 

• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania sieci wodociągowych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania sieci i wyprowadzeń kanalizacyjnych, 

• prawidłowość oznakowania elementów i urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką  obmiarową  dla  robót  związanych  z  wykonaniem  s iec i  wodociągowych 
jest  komplet  (kpl.) wykonanych robót. Jednostką obmiarową dla robót związanych z 
wykonaniem sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej jest komplet (kpl.) wykonanych prac.  
 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót   zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. 
 
Wykonawca jak i osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 
sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, może  w razie  wątpliwości ż ądać  
końcowego sprawdzenia dostarczonych materiałów. Żądanie musi być przedstawione na 
piśmie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót 
 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu wykonanych 
instalacji zgodnie z dokumentacją projektową lub ewentualnych zmian naniesionych w toku 
wykonywania prac budowlanych.  
 
8.2. Odbiór techniczny – częściowy 
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów rurociągów 
ułożonych w wykopie lub zamykanych kanałach, itp. 
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej 
część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w 
STWiORB, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 
 
8.3. Odbiór techniczny 
 
Instalacje mogą być przedstawione do obioru technicznego, gdy zakończono wszystkie 
roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem prób szczelności, instalację 
wypłukano i napełniono wodą oraz dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie 
zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
 
W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 

• instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

• zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami, 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Protokół odbioru technicznego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Rozporządzenia 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, 
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.844, 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych  i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 
811), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  powszechnego  stosowania  w  
budownictwie  (Dz.U.  Nr 113198 poz. 728), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w 
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej  (Dz. U. nr 121, poz. 1137), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony  przeciwpożarowej  budynków  i innych  obiektów  budowlanych  i 
terenów.  Dz.U  nr  121 poz.1138, 
•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 
poz.1139. 
• PN-B-02481:1998 „Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar”. 
• PN-EN 1997-1:2008 „Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne”. 
• PN-B-06050:1968 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze”. 
• PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. 
• PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
• PN-B-24620:1998 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”. 
• od PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 14-6:2015-07 „Zwieńczenie wpustów i studzienek 
włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”. 
• PN-EN 13101:2005 „Stopnie do studzienek włazowych – wymaganiia, znakowanie, 
badania i ocena zgodności”. 
• PN-EN ISO 3183:2013-05 „Rury stalowe do rurociągów systemów transportowych.” 
• PN-EN 1329-1:2014-03 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowdzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz 
konstrukcji budynków – nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)”. 
• PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.” 
• BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.” 
• BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 
• BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.” 
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• BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
• BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
• BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
• BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C, Cs.” 
• BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 
betonowe i żelbetowe.” 
 
Normy 
 

• PN-EN  1519-1:2002U Systemy  przewodów rurowych z  tworzyw  sztucznych  do  
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu, 

• PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia 
graficzne; 

• PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: 
Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie 
jakością; 

 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7. 
 
Uwaga:  Wszystkie  roboty  określone  w  STWiORB  należy  wykonywać  w  oparciu o bieżąco 
obowiązujące Normy i uregulowania. 
 

 
 


