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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej 
w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej od Miejskiego Kąpieliska Ochla do ulicy 
Kąpielowej w Zielonej Górze” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych  
związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 
Uwaga: Roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej ujęto w specyfikacji ST-S-01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nie mają zastosowania podczas wykonywania instalacji 
zasilająco – sterowniczej. Wymagania techniczne wykonania i odbioru w/w robót zawarto 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych branży elektrycznej stanowiących załącznik do umowy. 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

W ramach robót podstawowych należy wykonać: 

− montaż rurociągu tłocznego z rur PE o średnicy 110 mm, 

− montaż rurociągu grawitacyjnego z rur PVC o średnicy 160 mm i 200 mm, 

− montaż instalacji transportu i rozdziału sprężonego powietrza z rur PE o średn. 32 mm,  

− montaż studni kontrolnych betonowych, 

− montaż studni odwodnieniowej 

− montaż studni odpowietrzająco – napowietrzających, 

− montaż studni rozprężnej z urządzeniem do kontroli stężenia substancji gazowych. 

− montaż armatury,  

− dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków, 

− instrukcję eksploatacji przepompowni,  

− wykonanie nawierzchni terenu przepompowni, 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

− roboty pomiarowe według ST-S-01, 

− rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego kanału, wyznaczenie trasy, 

− roboty przygotowawcze, 

− montaż, demontaż i utrzymanie drabin, 
oraz prace towarzyszące: 

− roboty rozbiórkowe według ST-S-01, 

− roboty ziemne według ST-S-02, 

− krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

− roboty odtworzeniowe według ST-S-03, 

− transport materiałów z miejsca tymczasowego składowania na miejsce wbudowania,  

− wykonanie prób szczelności, 
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− organizacja i koszty wszystkich mediów do celów technologicznych (np. pobór wody, pobór 
energii), 

− roboty związane z zabezpieczeniem (np. umocnieniem) istniejącej nawierzchni przed 
zniszczeniem w trakcie wykonywania robót, 

− odtworzenie trawników, 

− prace porządkowe. 

 
Uwaga! 
1. Koszty związane z wykonaniem projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu należy 

uwzględnić w cenie umownej. 
2. Oznakowanie robót (materiały na przegrody, barierki, oznakowanie placu budowy) należy wykonać 

zgodnie z projektem organizacji ruchu (opracowanym przez Wykonawcę robót) uzgodnionym 
przez zarządców dróg, policję i inne odpowiednie instytucje. Koszty związane z wykonaniem 
tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu należy uwzględnić w cenie umownej.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w 
szczególności PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00 „warunki ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi.  

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonani robót. Przy realizacji 
inwestycji należy wrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym 
związanych. 

Kierownik Robót kanalizacyjnych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami 
ujętymi w niniejszej specyfikacji. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, zostały umieszczone w ST-00 
„Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz w części informacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu Robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby i urządzenia  
dopuszczone do obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz zatwierdzone przez Inspektora. Materiały i urządzenia powinny posiadać 
świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

• Polskim Normom wyrobów; 

• Wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

• Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

2.1. Sieć kanalizacyjna 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej kanalizacji, według zasad niniejszej 
Specyfikacji Technicznej, są: 

a) Rury i kształtki z systemu ciśnieniowego polietylenowego: 
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Rury i kształtki ciśnieniowe PE klasy PE100RC, SDR 17, PN 10. 
Zalecany sposób łączenia rur tworzywowych – za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Przy zmianach kierunku zastosować kształtki wtryskowe doczołowe oraz dopuszczalny promień gięcia 
rur.  Nie dopuszcza się kształtek segmentowych. 

Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, stanowić jeden system i być 
produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania)  

Rury polietylenowe wymagają zgodności z normą PN EN 12201 i powinny posiadać aprobatę IBDiM 
oraz ITB.  
Do przewiertów stosować, rury trójwarstwowe o połączeniach molekularnych warstw, 
z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE100-RC o grubości ścianki zewn. i wewn. 25% 
nominalnej grubości ścianki rury.  Odporność rury na skutki nacięć i zarysowań winna być 
potwierdzona przez niezależne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku 
punktowego i pełnego pełzania karbu - FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do metody 
bezwykopowej powinny posiadać świadectwo jakości, tj. dostarczane być z certyfikatem zgodnym 
z EN 10204-3.1, zawierającym wyniki badań dla każdej partii produkcyjnej. Wymagana jest też 
zgodność ze specyfikacją PAS 1075, potwierdzoną certyfikatami DIN CERTO.  

b) Rury i kształtki z systemu ciśnieniowego polietylenowego: 
Rury i kształtki ciśnieniowe PE klasy PE100RC, SDR 11, PN 16. Zalecany sposób łączenia rur 
tworzywowych – za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Przy zmianach kierunku zastosować kształtki wtryskowe doczołowe oraz dopuszczalny promień gięcia 
rur.  Nie dopuszcza się kształtek segmentowych. 

Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, stanowić jeden system i być 
produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania)  

Rury polietylenowe wymagają zgodności z normą PN EN 12201 i powinny posiadać aprobatę IBDiM 
oraz ITB.  
Do przewiertów stosować, rury trójwarstwowe o połączeniach molekularnych warstw, 
z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE100-RC o grubości ścianki zewn. i wewn. 25% 
nominalnej grubości ścianki rury.  Odporność rury na skutki nacięć i zarysowań winna być 
potwierdzona przez niezależne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku 
punktowego i pełnego pełzania karbu - FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do metody 
bezwykopowej powinny posiadać świadectwo zapewnienia jakości, tj. dostarczane być z certyfikatem 
zgodnym z EN 10204-3.1, zawierającym wyniki badań dla każdej partii produkcyjnej. Wymagana jest 
też zgodność ze specyfikacją PAS 1075, potwierdzoną certyfikatami DIN CERTO.  

c) Rury i kształtki PVC: 

Rury i kształtki PVC-lite SN8 o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009.  

d) Rury osłonowe na kable telek. i energet. Typu AROT, 

e) Zalecenia dla studni betonowych : 

- 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 ( B45); 

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1; 

- zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spełniających wymagania EN 
681-1; 
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- studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym  
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką, zgodnie z PN-EN 13101;   

- minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN 

- zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej; dopuszcza się przykrycie 
studni płytą pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym. 

- wyposażenie studni czyszczakowej, odpowietrzająco-napowietrzającej i odwodnieniowej 
zgodnie z dokumentacją projektową 

f) Zalecenia dla studni tworzywowej, włazowej DN1000 (rozprężnej): 

- studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (włazowe); 

- studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek 
tworzywowych  
w obszarach obciążonych ruchem); 

- kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym  
w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną; 

- parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5 m) i dopuszczalnej głębokości (6 m) 
potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z 
normy PN-EN 13598-2; 

- żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez 
wody gruntowe, 

- kineta rozprężna z króćcem dopływowym do połączenia z rurociągiem tłocznym PE i 
odpływowym do połączenia rur grawitacyjnych z PVC-U, 

- kinety w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie składające się z gniazda wyposażonego  
w przegub kielichowy do łączenia rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia  o min +/-6,5° 
w każdej płaszczyźnie. Połączenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ring; 

- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE  o  średnicy wewnętrznej DN 
1000mm i sztywności obwodowej SN≥ 2 KN/m2;  

- możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm; 

- możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”  
o średnicach DN160 i DN200; 

- stożek studzienki zmieniający średnice z 1000 na 600 wykonany z PP lub PE; 

- wewnątrz studzienki montowana na stałe bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma 
wzdłużnikami wykonana z GRP spełniająca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza 
trwałe cechowanie znakiem CE; 

- system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 

g) Włazy na studniach i komorach: 

- żeliwne typu ciężkiego klasy D400, niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem 
(nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez 
podcięcia, wykonane zgodnie z PN-EN 124:2015-07 producentów, którzy uzyskali certyfikat 
zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie włazów z żeliwa szarego. Dopuszcza się stosowanie 
włazów z wypełnieniem betonowym. 

- wokół włazów wejściowych do komór/studni wykonać „koperty”, 1,5 x 1,5m o gr. 0,15m 
z betonu C16/C20.  

h) Wyposażenie  technologiczne studni kontrolnej: 

• czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym: 
- Zabudowa kołnierzowa: wg normy EN545; 
- Owiercenie kołnierzy: wg normy EN 1092-2; 
- Korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z żeliwa sferoidalnego min.GGG-40, z powłoką 

ochronną z farb epoksydowych, o min. grubości 250 µm; 
- Śruby, podkładki i nakrętki pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej; 
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- Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR, z otworami na 
śruby pokrywy; 

- Szerokość okna rewizyjnego równa średnicy nominalnej DN; 
- Długość okna rewizyjnego do DN150 musi być równa min. 2 x DN, powyżej DN150 – równa 

min. 1,0 x DN; 
- Zawór hydrantowy ZH-52, z nasadą typu Storz wykonany z : 
- korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11, 
- trzpień zaworu: mosiądz Mo58, 
- adapter przyłącza zaworu: stal kwasoodporna AISI 316; 

• zasuwy nożowe, 
- Zasuwa nożowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C; 
- Konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, międzykołnierzowa; 
- Konstrukcja z trzpieniem wznoszącym lub niewznoszącym 
- Brak wgłębienia w korpusie zapobiega gromadzeniu się osadów i eliminuje ryzyko zatkania; 
- Domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej; 
- Dwukierunkowa, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium; 
- Pełen przelot przez zasuwę, bez redukcji przepływu; 
- Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami korpusu, 

wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy; 
- W przypadku regulacji konieczne zastosowanie przysłony regulacyjnej typu V; 
- Płyta górna wykonana ze stali węglowej z powłoką epoksydową o min. grubości 150μm; 

posiadająca nacięcia umożliwiające określenie pozycji noża; 
- Płyta górna oraz nóż przystosowane są do montażu wyłączników krańcowych; 
- Połączenie trzpienia i noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami samoblokującymi 
- Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronią nóż przed odchyleniami pod wpływem 

ciśnienia; 
- Korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej min. 150μm 
- Nóż, trzpień, śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401; 
- Podkładki pod śrubami w celu zabezpieczenia powłoki ochronnej zasuwy; 
- Nakrętka trzpienia wykonana z brązu o podwyższonej wytrzymałości; 
- Uszczelnienie dławicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z możliwością regulacji 

docisku podczas pracy zasuwy; 
- Możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu; 

i) Zawór napowietrzająco - odpowietrzający: 
- Zawór 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny, Lub zawór bezstopniowy membranowy; 
- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegająca 

„porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu przez strumień powietrza; 
- Samoczyszczący mechanizm zamykający; 
- Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem 

zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania; 
- Przyłącze kołnierzowe PN10/16; 
- Korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego lub ze stali węglowej epoksydowanej; 
- Możliwość wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub ze stali nierdzewnej 1.4301; 
- Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu lub z POM; 
- Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych; 
- Korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy; 
- Ciśnienie robocze 0-1,6 MPa; 
- Mkasymalna wydajność odpowietrzania 230m3/h; 
- Maksymalna powierzchnia przekroju odpowietrzania 480 mm2; 
- Możliwość zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu; 

a) Obudowy teleskopowe do zasuw: 
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- wrzeciono – stal ocynkowana, 

- rura osłonowa – HDPE, 

- kołpak – żeliwo GG-25. 

- należy stosować zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta, 

b) Skrzynki do zasuw: 

- korpus żel., 

- pokrywa żeliwa szare GG-20, 

- wkładka – stal nierdzewna, 

- śruba – stal nierdzewna; 
 
2.2. Przepompownia ścieków 

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje swoim zakresem układu zasilająco – sterowniczego. Wymagania 
techniczne wykonania i odbioru w/w robót wg specyfikacji branży elektrycznej. 

c) Komora - obudowa betonowa tłoczni ścieków i pokrywa: 

- klasa wytrzymałości na ściskanie betonu: C40/C50 wg PN-EN 206:2016-12, 

- klasa ekspozycji: XA3 wg PN-EN 206, 2016-12,   

- nasiąkliwość betonu <5%, 

- szczelność betonu W10 wg PN-88-B-06250, 

- mrozoodporność F150 wg PN-88-B-06250, 

- wskaźnik W/C 0,45, 

- właz: eksploatacyjny i obsługowy o wymiarach 800 x 900mm, zabezpieczony przed 
przypadkowym zamknięciem, ocieplony, ze stali nierdzewnej, zamykany na kłódkę, zamknięcie 
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, z zachowaniem jednolitości wkładek i kluczy.  

- Wszystkie elementy kotwiące, konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonać w całości ze 
stali nierdzewnej 1.4404 wg PN-EN 10088-1, 

- Wszystkie otwory i przejścia kablowe należy wykonać jako szczelne, 

- Konstrukcja nośna podestów stalowa (ocynkowana), podesty (kraty) z tworzywa sztucznego. 

d) Drabinka:  

- Drabinę umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1,  

- Szczeble wykonać jako antypoślizgowe, o szerokości stopni min. 30cm, 

- Drabinę wyposażyć w wysuwaną poręcz z blokadę zabezpieczająca przed wysunięciem, 

- Konieczny montaż prowadnicy pionowej z urządzeniem samohamującym wraz z szelkami 
bezpieczeństwa, 

- Pierwszy stopień drabiny zlokalizować 20 cm mierząc od górnej krawędzi płyty pokrywowej 

e) Zbiornik retencyjny tłoczni: 

- Zbiornik z materiału niekorozyjnego np. ze stali kwasoodpornej min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1,  

- Spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali nierdzewnej (wytrawiane wewnątrz i na 
zewnątrz) 

- Orurowanie tłoczni ze stali nierdzewnej min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1,  

- Połączenia kołnierzowe ze stali nierdzewnej min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1, 

- Połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali nierdzewnej min. 1.4401 wg PN-EN 
10088-1, 

- Separatory niezależne dla każdej pompy, ze stali nierdzewnej min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1, 

- Dostęp do separatora bez konieczności demontażu pomp,  

- Zawory zwrotne umiejscowione na zewnątrz zbiornika retencyjnego tłoczni 
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- Króciec ze złączką i zasuwą nożową w dolnej części zbiornika, umożliwiający opróżnianie i 
mieszanie zawartości. 

f) Pompy: 

- Pompy do ścieków surowych, dedykowane do ciągłej pracy w instalacjach suchych 
z wewnętrznym systemem chłodzenia, 

- Wszystkie elementy pomp, mające kontakt z pompowanymi ściekami wykonane z materiału 
ulepszonego (o podwyższonej trwałości), 

- Wodoszczelny wlot kablowy, 

- Stopień ochrony IP68. 

g) Rury i kształtki wewnątrz komory toczni: 

Orurowanie ze stali kwasoodpornej min. 1.4401-0H18N9. 

h) Instalacja chemiczna do dezodoryzacji ścieków:  

- Instalacja z materiałów odpornych na agresywne działanie środka, 

- Zbiornik z zapasem środka zlokalizowany wewnątrz obudowy betonowej tłoczni, 

- Zbiornik wykonany z materiału chemoodpornego, 

- Uzupełnianie środka z poziomu terenu przy przepompowni (punkt wlewu zabezpieczony kłódką) 

- Wielkość zbiornika V<60dm3, 

Orurowanie ze stali kwasoodpornej min. 1.4401-0H18N9. 

i) Zasuwy nożowe: 

- Korpus z żeliwa szarego epoksydowanego,  

- Łożysko z żeliwa sferoidalnego, 

- zasuwa z płytą odciążającą ze stali nierdzewnej 1.4301, 

- wrzeciono – ze stali nierdzewnej min. 1.4201, 

- uszczelki odporne na działanie ścieków; 

j) Zawory zwrotne kulowe: 

- Korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego,  

- Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej, 

- Kula – rdzeń metalowy pokryty NBR lub kula gumowa pokryta trwałą farbą epoksydową 
odporną na ścieki, 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2, 

- umożliwiające przepływ ścieków całym przekrojem kanału tłocznego, 

k) Zasuwy nożowe do zabudowy bezpośrednio w ziemi: 

- ciśnienie nominalne min. PN16, 

- zabudowa - długa, 

- zasuwa z płytą odciążającą ze stali nierdzewnej 1.4301 i luźnymi kołnierzami do sieci 
kanalizacyjnych, 

- kołnierze zasuwy wyposażone w uszczelki, 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2, 

- kołnierze zabezpieczone przed przesunieciem, 

- korpus, pokrywa - wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowany 

- trwałe oznaczenie na zasuwach w postaci odlewu, tj.: producent, klasa żeliwa, średnica, 
ciśnienie, 

- wrzeciono – ze stali nierdzewnej, bez kontaktu z medium, 

- Pierścień dławicowy i uszczelki – wykonane z NRB 

- przelot korpusu zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości, 
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l) Żuraw kolumnowy (słupowy) z napędem ręcznym: 

- udźwig max 250 kG, 

- kąt obrotu 270 , 

- stopa do montażu; 
 

2.3. Wyposażenie dodatkowe 

− pompka odwadniająca, zatapialna z rozdrabniaczem z orurowaniem i armaturą zwrotno-
odcinającą, 

− przyłącza płuczne, 

− układ wentylacji wywiewnej tłoczni z wkładem z węgla katalitycznego, 

− układ wentylacji komory (obudowy) tłoczni (nawiew grawitacyjny, wywiew – wentylator 
kanałowy), 

− kominek świecowy z niskooporowym wkładem z węgla aktywnego (z zaworem 
napowietrzającym), 

− oświetlenie obudowy betonowej, 

− drabinka z wysuwanym pochwytem, zabezpieczonym przed wypięciem, szyną 
bezpieczeństwa i szelkami – wykonanie stal nierdzewna min. 1.4401, 

− grzejnik bryzgoszczelny 1,0kW, 

− przepływomierz elektromagnetyczny, 

− osuszacz powietrza, 

− żuraw kolumnowy, ukośny o udźwigu max. 250kG,  

− układ dozowania środka chemicznego z lejkiem wyprowadzonym na zewnątrz zbiornika, 

− węzeł centralny układu napowietrzania: 
➢ sprężarka śrubowa 2,2kW, 
➢ automatyczny zawór odwadniający, 
➢ zawór bezpieczeństwa, 
➢ zbiornik ciśnieniowy powietrza o pojemności 12l, 
➢ rotametr,  
➢ zawór elektromagnetyczny,  
➢ filtroreduktor, 
➢ regulator upustowy,  

− 3 węzły pośrednie układu napowietrzania do montażu w studzienkach czyszczakowych, 
➢ reduktory ciśnienia 
➢ zawór upustowy, 
➢ manometry, 
➢ zawór odcinający. 

− maszt antenowy do monitoringu, 

− kable zasilające i sterownicze,  

− latarnia, 

− plac manewrowy z ogrodzeniem.  

Oferta dostawcy tłoczni musi uwzględniać, niezbędne w zakresie pełnej obsługi wszystkich jej 
urządzeń, szkolenie pracowników, którzy będą wykonywać prace związane z eksploatacją 
i naprawami tłoczni. 

Wykonawca umowy dostarcza w dwóch kompletach, dokumenty związane z urządzeniami, w które 
wyposażona jest przepompownia, tj. instrukcje eksploatacji w języku polskim i oryginalnym, karty 
gwarancyjne, deklaracje zgodności, oznakowanie CE, DTR.  

Wykonawca sporządza i dostarcza w dwóch egzemplarzach instrukcję eksploatacji przepompowni 
w zakresie wszystkich branż, zawierającą szczegółowy opis procedur/czynności podczas 
uruchamiania, wyłączania, sytuacji awaryjnych. 
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2.4. Składowanie materiałów: 

Wszystkie materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z instrukcjami  
i wytycznymi producenta, potwierdzonymi w ocenie technicznej, które zostaną przekazane 
Inspektorowi oraz będą dostępne w miejscu składowania.  
W szczególności należy przestrzegać następujących wymagań: 

• powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, 

• składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych, 

• rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub 
wielowarstwowo albo w pozycji stojącej, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich 
rozsunięciem,   

• elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. Zaleca się sposób składowania materiałów w sposób umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 „Ogólne warunki wykonania i 
odbioru robót budowlanych”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inspektora.     
Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej będą wykonywane ręcznie oraz przy 
pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód dostawczy, 

• żuraw budowlany, samochodowy, 

• wciągarka ręczna, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• wiertnica do przewiertów sterowanych, 

• spawarka spalinowa, 

• betoniarka 

• zgrzewarka doczołowa do rur PE, 

• agregat prądotwórczy, 

• zestaw do cięcia i spawania, 

• drobny sprzęt montażowy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00 „Ogólne warunki”. 
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód samowyładowczy z dźwigiem (HDS), 

• samochód dostawczy. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów  
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i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające  
z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Rury należy transportować zgodnie z zaleceniami producentów i stosownym potwierdzeniem w 
ocenie technicznej. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Przy przewozie 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 
 
Zaprawy cementowe, samozagęszczające, szpachle, przewożone mogą być dowolnymi środkami 
transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 
 
Włazy kanałowe, stopnie złazowe oraz zaprawy cementowe przewożone mogą być 
dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością 
przemieszczania się podczas transportu. 
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy 
wykonywać za pomocą min. trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
 
Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem kanalizacji podano w ST-00 „Ogólne 
warunki”. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 

5.2. Montaż kanałów z rur PVC. 

Rura ułożona w wykopie musi być starannie podbita na całej długości przewodu i zabezpieczona 
przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanały układać na rzędnych podanych na mapach i 
profilach kanalizacji.  
Montaż rur PVC kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonać w następujący sposób: 

• usunąć zaślepkę z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury 

• nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastą BHP. 

• łączone elementy ułożyć współosiowo, wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do uzyskania 
oznaczenia, wciskanie rur ręcznie np. przy użyciu deski lub zestawu montażowego, nie używać do 
tego celu czerpaka koparki. 



„Budowa kanalizacji sanitarnej od Miejskiego Kąpieliska Ochla do ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze” 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-S-04 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków (45232440-8) 
                      Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków (kod 45453000-7) 

 

53 

Rury PVC układać na podsypce piaskowej o grubości minimum 15 cm. Rury układać tak aby 
zewnętrzna część kielicha zagłębiona była w podłożu. Rury PVC posadowione na dnie wykopu 
zasypywać warstwowo tj.: 

• do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczając ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń 
zagęszczających po obu jej stronach, zwracając bacznie uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio 
dotykając rury, 

• pozostałą część wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) można zagęszczać mechanicznie przy 
pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując gruntem warstwowo, co 30 cm. 
Rozbiórka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypką.  

Zasypki w likwidowanych wykopach powinny uzyskać następujące wskaźniki zagęszczania: 
- w drogach: 

• 0,00  do  1,20  mppt.  Is = 1,0  

• poniżej  1,20m ppt  Is = 0,97 

• w obrębie poboczy min. 0,98 Is 

• w obrębie pasów zieleni min. 0,95 Is.  
 Uzyskanie  wymaganego  zagęszczenia  zgodnie  z  Normą  PN-S-02205. 
 
- dla  pozostałych terenów  

• 0,00  do  0,20 m ppt  Is = 1,0 

• 0,20  do  0,50 m ppt  Is = 0,98  

• 0,50  do  1,20 m ppt  Is = 0,97  

• poniżej   1,20 m ppt  Is = 0,95  
 
Po robotach ziemnych /zasypce i zagęszczeniu/ teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

5.3. Montaż rurociągów PE. 

Rurociągi układane metodą tradycyjną, tj. w wykopie wąskoprzestrzennym układać na 
przygotowanym podłożu piaskowym grubości 10cm w temp. 0-30 st C. 
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Łączenia 
rur tworzywowych dokonać rzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe 
Połączenia z armaturą wykonywać za pomocą kształtek polietylenowych z kołnierzem stalowym. 
Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką sterowana mikroprocesorem, która ustala automatycznie 
parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza się do 
nadzoru i kontroli dokładności wykonania zgrzewu. W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie 
kierunków ułożenia należy zastosować kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz wykonać bloki 
oporowe. Po wykonaniu montażu oraz przed zasypaniem, należy wykonać próby szczelności 
rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. 
 
Przy układaniu rurociągów metodą przewiertu sterowanego, rozpoczęcie robót można prowadzić 
z powierzchni terenu. Kontrolę prawidłowości położenia przewodu (głębokości, lokalizacji w planie) 
dokonać za pomocą urządzenia sterująco – kontrolnego przemieszanego nad głowicą rozwiercającą 
nad powierzchnią terenu. Otwór pilotażowy poszerza się przy użyciu sferoidalnego rozwiertaka 
zamontowanego w miejsce głowicy wiercącej. Podczas wykonywania otworu pilotowego i jego 
rozwiercania podawana jest płuczka. Zadaniami płuczki są: 

- transport urobku i stabilizacja otworu, 

- chłodzenie i smarowanie głowicy, rozwiertaków oraz sondy, 

- przekazywanie mocy hydraulicznej do narzędzia urabiającego, 

- ochrona rury i redukcja tarcia pomiędzy rurą a gruntem. 

Po wykonaniu przewiertu pilotażowego, a następnie wykonaniu przewiertu właściwego z osłoną 
z bentonitu (zawiesina tiksotropowa) w przygotowany przepust z bentonitu wprowadza się rurę PE 
w kierunku odwrotnym do wykonania przewiertu. 
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5.4. Montaż studni betonowych. 

Studzienki posadawiać na podsypce piaskowej i podłożu betonowym.  
Montaż studni rewizyjnych należy wykonać w przygotowanym wykopie o odpowiedniej głębokości, 
na zagęszczonej podsypce żwirowej i przygotowanymi dopływami i odpływem. Wysokość studni 
dostosować za pomocą pierścieni dystansowych. 

5.5. Badanie szczelności 

Po wykonaniu prac związanych z montażem kanałów kanalizacyjnych należy wykonać próby 
szczelności dla przewodów rur kanałowych grawitacyjnych: 

• próbę na eksfiltrację wody z przewodu, 

• próbę na infiltrację wody do przewodu mającą zastosowanie w przypadku występowania wody 
gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 

Próby należy przeprowadzać zgodnie z PN–EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych – 
dla kanalizacji grawitacyjnej, stosując jednak oddzielną próbę rurociągów ciśnieniem 3 m. słupa wody 
oraz oddzielną próbę studzienek na szczelność zgodnie z normą.  

• dla rurociągów tłocznych - ciśnieniowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową - hydrauliczną 
o ciśnieniu 1,2 Mpa, 

5.6. Montaż przepompowni 

Montaż kompletnej przepompowni tj. zewnętrznej obudowy, modułu tłoczni i wyposażenia 
zbiornika, armatury układów sterowania i sygnalizacji winien być przeprowadzony przez serwis 
dostawcy pompowni wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prawem prób, sprawdzeń oraz 
rozruchem technologicznym. 

5.7. Nawierzchnie wewnętrzne 

Wymagania techniczne wykonania i odbioru nawierzchni terenu przepompowni zawarto 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych ST-S-03 Roboty w zakresie naprawy dróg/ roboty 
w zakresie nawierzchni ulic. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST 00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych”. 
 
Kontrola związana z wykonaniem kanałów powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi 
normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.  
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym  
w niniejszej specyfikacji oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia 
do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z 
wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inspektora. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez związane normy. 
Ponadto ocenie podlega: 

• sprawdzenie dokumentów identyfikacyjnych dostawy, takich jak: 
- nazwa i znak producenta, 
- nazwa materiału, 
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- data produkcji i miejsce przeznaczenia. 

• sprawdzenie stanu dostawy - opakowania, 

 
6.3. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót  
ze Specyfikacją Techniczną, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót  
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• zgodności z dokumentacją projektową, 

• wykopów otwartych, 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

• materiałów, 

• ułożenia przewodów na podłożu, 

• odchylenia osi i spadku kolektora, 

• szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek. 
 
6.4. Pobieranie próbek i badanie grubości  i wytrzymałości rękawów  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00 „Ogólne warunki wykonania i 
odbioru robót budowlanych”. 
Odbioru Robót należy dokonywać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10, przy uwzględnieniu instrukcji i 
zaleceń producentów dotyczących prób i odbiorów oraz wytycznych eksploatacyjnych. 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

• wykonania robót, 

• dane geotechniczne, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową sieci kanalizacji grawitacyjnej, w tym: 
• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

• podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i 

• głębokości ułożenia, 
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• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

• izolacji studzienek. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długość odcinka 
podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika 
budowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy częściowym, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

• Instrukcja eksploatacji w zakresie urządzeń, w które jest wyposażona przepompownia, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione normy oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne. 
 

 
10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy europejskiej 

i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 
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PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 13508-2+A1:2011 Warunki dotyczące zewnętrznych systemów kanalizacji -- 
Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej 

PN-C-89224:2018 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
termoplastycznych –Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i 
ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji 
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu (PVC-U), 
polipropylenu (PB) i polietylenu (PE) – Warunki techniczne 
wykonania i odbioru 

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – 
Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania 
wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią i nad 
ziemią 

PN-EN ISO 1043-1:2011 
Tworzywa sztuczne – Symbole i skróty nazw – Część 1: 
Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne 

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-EN 752:2017-06  
Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- 
Zarządzanie systemem kanalizacyjnym 

PN-EN 1917:2004 
PN-EN 1917:2004/AC:2009P 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 124-1:2015-07 
PN-EN 124-2:2015-07 
PN-EN 124-3:2015-07 
PN-EN 124-4:2015-07  
 
 

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: 
Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, 
właściwości użytkowe i metody badań  
- EN 124-2 dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń 
studzienek włazowych wykonanych z żeliwa; 
- EN 124-3 dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń 
studzienek włazowych wykonanych ze stali lub stopów 
aluminium; 
- EN 124-4 dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń 
studzienek włazowych wykonanych z betonu zbrojonego 
stalą; 
 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości. 

PN-EN ISO 527-1:2012 
Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu – Część 1: 
Zasady ogólne. 

PN-EN 1504-1:2006 
 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 
ocena zgodności – Część 1: Definicje 

PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości 
i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian 
w wyglądzie. Część 1: Wprowadzenie ogólne i system 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00371
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określania. 

 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240  
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 
 
 


