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 ST-02.02. ROBOTY MONTAŻOWE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania robót montażowych dla budowy kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej w gminie Pokój we wsi Pokój w ulicy Opolskiej w zakresie 
realizacji: 
 
1. Budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
2. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych.  
3. Budowa przydomowych przepompowni ścieków  

 
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.   Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków z uwzględnieniem poniższych uwag 
ogólnych: 
• ze względu na montaż rur przewodowych z rur PE 100 z wbudowanym przewodem 

miedzianym, nad przewodami z rur PE nie ma wymogu układania taśmy PE z wtopioną 
wkładką identyfikacyjną z drutu miedzianego – wystarczy taśma ostrzegawcza w kolorze 
niebieskim,  

• przejścia przewodów tłocznych przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako przejścia 
łańcuchowe, 

• sposób odwodnienia wykopów został ujęty w ST-01.03 „Roboty odwodnieniowe”, 
• prace betonowe wykonać według ST-02.01. „Roboty betonowe”, 
• prace rozbiórkowe wykonać według ST-01.01. „Roboty rozbiórkowe”. 

 
W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 

 
1.3.1. Kanały ściekowe kanalizacji 

 

Łączna długości projektowanej sieci wg średnic: 
 
ETAP I 

 PP Ø 250   -     46,0 mb - wykop otwarty + przewiert 
 
ETAP II 

 PP Ø 160   -     90,0 mb - wykop otwarty ręczny 
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Tab. nr 1 Zestawienie odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości POKÓJ 

I  ETAP 

 
Lp.  Odcinek Długość Materiał / 

średnica  
Spadek Uwagi 

 
1. S1

IST-S1 7,0 PP Ø 250 5 ‰ wykop wąskoprzestrzenny +  
przewiert Ø 408/8   L = 5,0 m 

2. S1-S2
K 40,0 PP Ø 250 5 ‰ wykop wąskoprzestrzenny +  

przewiert Ø 408/8   L = 35,0 m 
3. S2

K-S3
R 8,0 PP Ø 250 10 ‰ wykop wąskoprzestrzenny +  

przewiert Ø 408/8   L = 6,0 m 
 

Tab. nr 2 Zestawienie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości POKÓJ 

II  ETAP 

Lp.  Odcinek Długość Materiał / 
średnica  

Spadek Uwagi 

  
1. P2

II-S30
PII 14,0 PP Ø 160 20 ‰ Wykop szerokoprzestrzenny 

ręczny 
2. P3

II-S31
PII 5,0 PP Ø 160 60 ‰ Wykop szerokoprzestrzenny 

ręczny 
3. P6

II-S32
PII 5,0 PP Ø 160 40 ‰ Wykop szerokoprzestrzenny 

ręczny 
4. P13

II-S33
PII 12,0 PP Ø 160 8 ‰ Wykop szerokoprzestrzenny 

ręczny 
5. S33

PII-S34
PII 27,0 PP Ø 160 8 ‰ Wykop szerokoprzestrzenny 

ręczny 
6. S34

PII-S35
PII 27,0 PP Ø 160 14 ‰ Wykop szerokoprzestrzenny 

ręczny 
 
1.3.2.  Przewody tłoczne – ETAP II 

Należy wykonać przewody tłoczne z PE 100 SDR 17 o długości: 
  

PE100 SDR 17 Ø 110 mm - 1020,0 mb - wykop otwarty + przewiert 
 PE100 SDR 17 Ø   90 mm -     52,0 mb - wykop otwarty + przewiert 
 PE100 SDR 17 Ø   63 mm -    305,0 mb - wykop otwarty + przewiert 
 
1.3.3.  Przydomowe przepompownie ścieków – ETAP II  

 

(konstrukcja zbiornika - polimerobeton) 
Średnica wewnętrzna zbiornika – 1,00 m.  
Wysokość przepompowni dostosowana do warunków terenowych posesji (h=2,5 m, 
hcz=0,4 m). 
Stopa kolanowa 2” 
typ pomp AP 50B.50.11.A1 1.21 kW 1x230 V + 5,0 m kabla 
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1.3.4.  Studnie na sieci grawitacyjnej 

Równocześnie z układaniem przewodów należy wykonać następujące rodzaje studzienek: 
• studzienki przelotowe, podłączeniowe - beton Ø 1200 B45, W8 - typ BS 1200/II 

wersja D4, w studniach betonowych zastosować gotowe dennice z tworzywa 
sztucznego PREDL wykonane z kopolimeru PP, oraz przejścia szczelne dla rur 
przewodowych; 

• studzienki przelotowe i podłączeniowe – PP ø 630 wyposażone w rurę trzonową 
dwuścienną, karbowaną z PP-b; ze względu na lokalizację studni w pasach 
drogowych należy je wyposażyć w płytę odciążającą z betonu zbrojonego oraz właz 
żeliwny 600 mm klasy D400,  

• studzienki przyłączeniowe – PP ø400 (kineta z PP) z rurą teleskopową PVC oraz 
włazem klasy B 125, 

• wytracające energię (rozprężne) PP lub PE ø 1000 wyposażone w kinetę wytrącającą 
energię (np. TEGRA, AWASCHACHT, KESSEL) 

 
Zestawienie studni: 
• przelotowe, podłączeniowe PRO PP Ø 630 - 1 kpl,  
• przelotowe, podłączeniowe bet. Ø 1200 - 1  kpl,  
• rozprężna PE lub PP Ø 1000 - 1  kpl,  
• na przyłączach PP Ø 400 – 6 kpl.  
• odpowietrzająca bet. Ø 1200 - 1  kpl,  
• odwadniająca bet. Ø 1200 - 1  kpl,  

 
Tab. nr 3 Zestawienie studni na sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej  

w miejscowości POKÓJ -  ETAP I 

  

Lp. Ulica Nr 
studni  

Rodzaj studni  Wysokość  
[m] 

Uwagi 

 

1.  Wojska Pol. S1 PP PRO Ø 630 3,41  
2. Wolności S2

K beton Ø 1200  B45, W8 2,91 kaskada 

3. Wolności S3
R PE lub PP 2,02 rozprężna 

 
Tab. Nr 4 Zestawienie studni przyłączeniowych w miejscowości POKÓJ 

   - II  ETAP 
 
Lp. Nr 

studni 
Rodzaj studni Wysokość 

[m] 
Uwagi 

1.  S30
PII PP Ø 400 1,30  

2. S31
PII PP Ø 400 1,20  

3. S32
PII PP Ø 400 1,30  

4. S33
PII PP Ø 400 1,71  

5. S34
PII PP Ø 400 1,49  

6. S35
PII PP Ø 400 1,00  
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1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Projektem budowlano-wykonawczym oraz ST-
00.00. 

 
1.5.   Wymagania dotyczące Robót 
 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Projektem 
budowlano-wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania podano w ST-00.00. 

 
2. MATERIAŁY 
 

- rury i kształtki PP-b kl.T o podwójnej ściance i sztywności obwodowej 8 kN/m2, z 
wydłużonym kielichem na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych 

- rury i kształtki PE 100 SDR 17  
- rury i kształtki PE 100 SDR 17 o dwuściennej konstrukcji z wkładką miedzianą 
- rury stalowe ochronne 
- studzienki na sieci grawitacyjnej z elementów prefabrykowanych z PP-b 630 mm typu „PRO” 

lub równoważne 
- studzienki elementów prefabrykowanych betonowe B45, W8 Ø 1200 typu BS 1200/II 

wersja D4 z kinetą z PP  
- studzienki na sieci grawitacyjnej z elementów prefabrykowanych z PP 1000 mm  
- wkład PEACEMAKER opcja 1 w studniach rozprężnych lub równoważne 
- studzienki na przyłączach z elementów prefabrykowanych z PVC, PP 400 mm typu „PRO” 

lub równoważne 
- włazy żeliwne typu D Ø 600 na studniach betonowych  
- włazy żeliwne typu D Ø 600  na studniach z tworzyw sztucznych  
- stopnie złazowe 
- zbiorniki prefabrykowane (monolityczne) przepompowni ścieków – polimerobeton 1000 mm,  
- pompy zatapialne typu AP z osprzętem hydrauliczno-mechanicznym na prowadnicach 
- panel zasilająco-sterowniczy dla automatyki z pływakami 
- łańcuchy uszczelniające 
- armatura: zawory odpowietrzające do ścieków, zawory kulowe, trójniki redukcyjne, rurociągi 

kwasoodporne 
- armatura: zasuwy, hydranty ze stali kwasoodpornej, 
- zaprawy wg PN-90/B-14501 
- przejścia szczelne 
- materiały do przeprowadzenia prób szczelności 
- inne materiały pomocnicze 

 
Roboty betonowe przy wykonywaniu studzienek wg ST-02.01. – ROBOTY BETONOWE. 

 
Wymagania dotyczące materiałów: 
 
Stosowane materiały j.w. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty. 

 
3.  SPRZĘT 

 
Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości, 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
Pakiety rur z PE i PP nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. Rur z PE i PP nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne 
przewietrzanie. 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. Rury w trakcie 
składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2.  Wymagania szczegółowe 

5.2.1.  Układanie rur 

Roboty wykonywać wg: 
� „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe 
� „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 
Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu. 
Przewody łączyć za pomocą kształtek zgodnie z instrukcjami producentów rur. 
Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 
obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby 
zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po 
wykonaniu połączenia. 

 
Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie. 
Należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamocować 
rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wykonane 
odpowiednie pomiary. 

 
Taśma ostrzegawcza powinna być ułożona od 500 do 600 mm powyżej rury. 
Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak 
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inspektora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi 
spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. 
Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. 
Roboty ziemne wg ST-01.02. 

 
Kanały grawitacyjne 

 
Kanalizację grawitacyjną należy wykonać z rur PP-b klasa T typu PRAGMA o podwójnej 
ściance i sztywności obwodowej 8 kN/m2, z wydłużonym kielichem na wcisk z 
zastosowaniem uszczelek gumowych  o średnicach: 
 

� Ø 250 mm 
� Ø 160 mm 
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Dopuszcza się wykonanie kanałów grawitacyjnych na drodze przewiertu sterowanego w 
przypadku zastosowania rur o dwuściennej konstrukcji PE100 ROBUST SDR 17  

 
Przewody tłoczne 

 
Projektuje się przewody tłoczne z rur o dwuściennej konstrukcji z wkładką miedzianą PE 100 
(SDR17). W przypadku układania równoległego przewodu z kanalizacją grawitacyjną 
układać we wspólnym wykopie wg części rysunkowej profili podłużnych. 
Posadowienie rur na głębokości zgodnie z profilem. 
Rurociągi ułożyć na podsypce z piasku grub. 10 cm + obsypka grub. 20 cm ponad 
wierzch rury. Na załamaniach trasy rurociągów należy wykonać bloki oporowe. 
Przyjęto wykonanie przewodu tłocznego z ciśnieniowych rur polietylenowych PE100 
SDR 17. 
 
Zgrzewanie: 
Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i 
odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy 
pomocy pędzla. 
Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 
specjalnym heblem. 
Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu 
zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do wnętrza 
rury usunąć przy pomocy szczypiec. 
 
Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce 
obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w 
żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być 
większe niż 10 % grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć 
miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. Po zgrzaniu przewodowej ścianki, na złączach 
należy zamontować nasuwkę. Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg 
wytycznych producenta. 

 
5.2.2. Studzienki na sieci grawitacyjnej i tłocznej BS II, Wersja D4 
 

Na kanalizacji zamontować studzienki rewizyjne  o średnicy 1200 mm. Studzienki wykonać z 
elementów prefabrykowanych z betonu B ≥ 45 z wbudowanymi stopniami złazowymi, łączonych 
na uszczelki trwale elastyczne, z gotowym dnem (z dennicą PREDL z kopolimeru PP), otworami 
z wbudowanymi fabrycznie tulejami przejściowymi. Studnie przykryć płytą pokrywową 
żelbetową i pierścieniem dystansowym betonowym z włazem żeliwnym Ø 600 mm typu 
ciężkiego klasy D (40 t). 
Monolityczna dolna część studni z zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji wkładką z odpornego 
na agresję chemiczną Polipropylenu lub GRP, zabezpieczającą kinetę i spocznik przed działaniem 
ścieków, ze zintegrowanymi przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki, z kanałem 
głównym prostym lub odchylonym o wysokości całkowitej, spadek zgodnie z projektem. 
Dopływy boczne wyrównane w dnie lub w szczycie, pod kątem przewidzianym w projekcie. 
Spocznik zabezpieczony antypoślizgowo. 
Górna powierzchnia włazów studni rewizyjnych zlokalizowanych w jezdni musi mieć rzędną 
dostosowaną do rzędnej nawierzchni jezdni. 
Studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości 15 cm i podłożu z tłucznia gr.15 cm 
We wskazanych w projekcie studzienkach wykonać kaskady z kształtek PP i obetonować 
betonem B-15. 
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5.2.3. Studnie na sieci grawitacyjnej wersja z tworzywa sztucznego typ „PRO 630” 
 

Na sieci grawitacyjnej zamontować studzienki przelotowe i podłączeniowe 
prefabrykowane z tworzyw sztucznych karbowane PP-b Ø 630. Należy zastosować kinety 
z króćcami kielichowymi typu ML. W celu dostosowania rzędnej włazu studzienki z 
terenem, należy zamontować teleskop PP DN 535 mm lub płyty odciążającej z betonu 
zbrojonego. Studnie przykryć włazem żeliwnym Ø 600 D 400 do rury teleskopowej. 
 

5.2.4. Studnie rozprężne na sieci grawitacyjnej wersja z tworzywa sztucznego  
 

Na sieci grawitacyjnej zamontować studzienki przelotowe i podłączeniowe 
prefabrykowane z PP lub PE karbowane Ø 1000. W celu dostosowania rzędnej włazu 
studzienki z terenem, należy zamontować teleskop. Studnie przykryć włazem żeliwnym 
Ø 600 D 400. 
Stożek studni oraz pierścienie wyprodukowane z polipropylenu (PP) metodą prasowania 
wtryskowego jako jednoczęściowe elementy. 
Elementy studni: 
- kineta wytrącająca energię, 
- pierścień dystansowy karbowany łącznie z drabiną i pierścieniem uszczelniającym o 
wysokościach 250, 500, 1000 mm, 
- stożek DN100/625 
- pokrywa odlewana DN 625 z płytą rozkładającą obciążenie; 
 

5.2.5. Studnie na sieci grawitacyjnej wersja z tworzywa sztucznego typ „PRO 400” 
 

Na sieci grawitacyjnej zamontować studzienki przelotowe i podłączeniowe 
prefabrykowane z trzonem wykonanym tworzyw sztucznych karbowane PP-b Ø 400. 
Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B. W celu dostosowania 
rzędnej włazu studzienki z terenem, należy zamontować teleskop z PVC zakończony 
włazem żeliwnym klasy B125.  
 

5.2.6. Przewierty pod drogami 
 

Przejścia pod drogami o nawierzchni utwardzonej należy wykonać metodą bezodkrywkową, 
przewiertem bez naruszania nawierzchni. 
Przewierty wykonać rurami stalowymi ochronnymi o średnicach: 
� Ø 273/8 dla rur Ø 63-110 mm 
� Ø 408/8 dla rur Ø 250 mm 

 
Przewierty wykonać łącznie z komorami przewiertowymi roboczymi, przeciąganiem rur 
przewodowych w rurach ochronnych, płozami PE i uszczelnieniem końców rur betonem lub 
pianką poliuretanową. Miejsce przewiertu oznakować słupkami betonowymi. 
Ściany komór przewiertowych należy umocnić, wykonać ścianę oporową, a w dnie ułożyć płytę 
żelbetową. Po wykonaniu przewiertu komory zasypać i zagęścić. 
 
Wszystkie czynności i roboty związane z wykonaniem przewiertu ująć w cenie jednostkowej 
przewiertu. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
 
6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z dokumentacją projektową, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
- ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodu na podłożu, 
 odchylenia osi przewodu, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 

- kontrola połączeń przewodów, 
- szczelności przewodu, 
- szczelności zbiorników, 
- prawidłowości położenia budowli w planie, 
- prawidłowości montażu pomp i osprzętu hydrauliczno-mechanicznego, 
- prawidłowości montażu armatury w pompowni, 
- kompletności montażu wyposażenia pompowni. 
 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego 
protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 
 
7.2.  Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

• mb – przewody, z dokładnością do 1,0; 
• szt. – kształtki, armatura, studnie, zasuwy; 
• kpl – przepompownie 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00. 
Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II. 
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8.2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu badań jak w 
pkt. 6.2.  
 
Należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Projektem budowlano-wykonawczym i zapisami w 
Dzienniku Budowy, 

• użycie właściwych Materiałów zgodnych z Projektem budowlano-
wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi oraz dokumenty dotyczące 
jakości tych Materiałów, 

• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
• prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 
• szczelność całego przewodu. 

 
W trakcie odbioru należy: 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów 
użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
• dokonać szczegółowych oględzin robót 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
 
9.2.  Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T. 
Cena obejmuje odpowiednio: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc 
montażu armatury i urządzeń, 

• zakup, dostarczenie Materiałów, 
• montaż rur, kształtek, przyłączeń, 
• montaż armatury i wyposażenia, 
• montaż kompletnej przepompowni z układem sterującym 
• montaż zasuw 
• montaż hydrantów 
• wykonanie studzienek, 
• wykonanie prefabrykowanych elementów, 
• wykonanie przejść przez ściany, 
• płukanie i czyszczenie przewodów, 
• próba szczelności przewodów i kanałów,  
• pomiary i badania kontrolne, 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 



 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                    
 ST-02.02. Roboty montażowe 

Gmina Pokój                                                                                             Kanalizacja sanitarna dla wsi Pokój, 
ul. Sienkiewicza 8                                                 gmina Pokój. 
46-034 Pokój                                     UL. OPOLSKA 
 

48

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
   odbiorze. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-B-10729-92 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN74/B-10733  Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania  
   i badania przy odbiorze. 
PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
   nominalne do 1 MPa. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach  
   wodociągowych. 
PN EN 13101   Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. 

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 
PN EN 1610   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
pr EN 13476  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage – structured-wall piping systems of unplasticized polyvinyl 
chloride (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) – Part 1: 
Specifications for pipes, fittings and the system. 

PN EN 1852-1  Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji 

PN EN 12201-2   Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 
polietylen (PE) – część 2: Rury. 

PN EN 13244-2   Ciśnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i 
ściekowej – polietylen (PE) – Część 2: Rury. 

 
10.2. Inne 
 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844) z późn. zmianami. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. poz. 414) z 
póź. zm. oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

 
 


