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                               Specyfikacja techniczna 
                            wykonania i odbioru robót. 
 

         1.   Część ogólna. 
 

  1.1      Inwestor: Gmina Tyczyn. 
  
       1.2     Nazwa zadania:  
 

Budowa kanalizacji sanitarnej Hermanowa – Pańskie Pola, Babi Dół .                                                              
         

1.3    Zakres robót 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej  w/g poniższego 
ogólnego zestawienia:  

           - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC :ø200mm o długości 4350m  
                                                                                         Φ160mm o długości  200m 
           - Przykanaliki z rur PVCΦ 160mm o długości 470m          

-Odtworzenie dróg utwardzonych na długości ok.150m 
-Wykonanie podwiertów na długości ok.130m    
- Wykonanie studzienek kanalizacyjnych ok. 150 kpl.  
- Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu na całej długości kanalizacji. 
            
Roboty te objęte są n/w kodami robót budowlanych/CPV/: 
45 111 200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i       
roboty ziemne. 
45 231 100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 
45 232 400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych. 

 
1.4.Prace towarzyszące i tymczasowe. 
W ramach prac towarzyszących należy: 
-wykonać geodezyjne odtworzenie przebiegu istniejącego uzbrojenia      
podziemnego i wytyczyć projektowaną kanalizację w terenie,  
-dokonać prób szczelności kanalizacji  
-wykonać podłoże pod rurociągi z materiałów sypkich,  
-wykonać roboty ziemne- wykopy, zasypy, plantowanie. 
W miejscach wszystkich kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym dokonać odkrywek tych ciągów ręcznie. 
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Na czas budowy kanalizacji w pobliżu drogi wprowadzić ograniczenia  w ruchu 
drogowym oraz zapewnić mostki przejazdowe i kładki piesze. 
Po wykonaniu  sieci dokonać geodezyjnej inwentaryzacji. 

      1.5. Informacje o terenie budowy. 
 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występuje uzbrojenie podziemne; 
wiejskie i zagrodowe wodociągi, lokalne kanalizacje, kable energetyczne oraz 
gazociąg niskociśnieniowy, 
drogi; gminna i dojazdowe. 
rów melioracyjny   
 Budowa kanalizacji sanitarnej wykonywana będzie w warunkach naturalnych- 
użytki rolne ,działki przydomowe, drogi gminne.  
Trasa projektowanej kanalizacji prowadzona będzie zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu-rysunek nr 1- 3. 
Teren inwestycji charakteryzuje się lużną zabudową mieszkaniową i 
budynkami gospodarczymi z możliwością lokalnych zadrzewień. 
  Prace należy tak zorganizować , aby uniknąć ewentualnych konfliktów z 
właścicielami działek. Wykonawstwo całości robót na działce musi być 
sprawne a po ich zakończeniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Taka 
organizacja prac pozwoli na zabezpieczenie  interesów zainteresowanych 
odbiorców oraz osób trzecich. 
Planowana budowa kanalizacji pozytywnie  wpłynie  na środowisko-
wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi. 
Z uwagi na prowadzenie robót budowlanych przy czynnych  drogach i 
zamieszkałych zabudowaniach w sposób szczególny należy przestrzegać 
wymogów b.h.p. przy wszystkich czynnościach a szczególnie przy robotach 
ziemnych i transporcie materiałów. 
Przy tym  zakresie robót nie przewiduje się organizowania zaplecza budowy ani 
budowy dróg dojazdowych, a jedynie miejsca składowania materiałów-rur 
kanalizacyjnych i studzienek tworzywowych oraz przewożny barakowóz z 
wyposażeniem sanitarnym. 
Dojazd do terenu budowy istniejącymi drogami gminnymi i lokalnymi oraz 
dojazdowymi do poszczególnych parcel. 
 Wszystkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym , drogami i rowem 
wykonywać pod nadzorem przedstawiciela tych urządzeń. 
 
 
 
 

      2. Wymagania materiałowe. 
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       Do wykonania robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
     dopuszczone do obrotu , są odpowiednio trwale oznakowane.                        

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana będzie z jednolitych rur PVC lub 
PP PRAGMA  o średnicy  200mm  typu  średniego „N”. Dostarczane są one w 
odcinkach o dług. 6m i 3m. Odcinek kanalizacji wzdłuż drogi gminnej, w 
przewirtach drogi asfaltowej i rowu oraz na przejściach pod gazociągami 
wykonać z rur kanalizacyjnych typu ciężkiego lub PE. 
Głębokości i spadki kanalizacji zgodnie z profilem podłużnym.  
Rury kanalizacyjne wyposażone są w złącza kielichowe na wcisk z uszczelką 
gumową. Uszczelka musi być dostosowana do rodzaju kielicha.  
Rury kielichowe układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek spływu 
ścieków. 
 W przypadku potrzeby cięcia rury należy ją po osiowym ucięciu zfazować przy 
użyciu specjalnego pilnika i wyczyścić z opiłek. Niedopuszczalne jest skracanie 
kształtek. 
Przekraczanie kanalizacją dróg utwardzonych żwirowych wykonywać  
rozkopem z zasypem piaskiem lub żwirem.  
Studzienki kanalizacyjne planuje się wykonać jako nieprzełazowe, tworzywowe  
np. z PP  ø425mm. Dennice studzienek dobierać do średnicy kanału. Stosownie 
do wymogów użytkownika kanalizacji, wszystkie dennice wykonane będą jako 
zbiorcze.  Przykrycie studzienek w terenie utwardzonym stosować jako 
teleskopowe z pokrywą żeliwną i pierścieniem odciążającym.   
Rury i kształtki muszą posiadać trwałe oznakowanie, które potwierdza ich 
właściwą jakość i zgodność z obowiązującymi normami.  
Transport i składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz studzienek i 
kinet musi być prowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie materiałów. 
Przy transporcie zachować nw. wymagania; 

    - przewozic rury pakietowane samochodami skrzyniowymi 
- przy transporcie rur nie pakietowanych stosować podkłady drewniane o szer. 

min.10 cm ułożone prostopadle do osi rur i zabezpieczyć przed 
zarysowaniem i przesuwaniem. 

    -   podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać lecz przenosić 
- przewóz i przeładunek wykonywać przy temp.w przedziale +5 do +30 C. 
    Przy temp. ujemnych tworzywa są kruche i mało odporne na uszkodzenia,  
- przy za i wyładunku z użyciem dzwigów należy stosować liny miękie 

np.sznury. Nie wolno używać lin metalowych czy  łańcuchów. 
Rury tworzywowe należy składować w położeniu poziomym na równym 
podłożu. Odcinki proste składować na podkładach drewnianych ułożonych w 
odległości nie większej niż 2m. 
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Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1 m dla rur w odcinkach 
oraz 1,5m dla rur w zwojach. Rury w trakcie składowania powinny być 
chronione przed działaniem promieni słonecznych. Wszelkie przemieszczanie 
rur musi być wykonywane przez przenoszenie – niedopuszczalne jest rzucanie 
czy wleczenie. 
 

     3.Wymagania dot. wykonania robót.  
 

3.1  Roboty ziemne. 
 
Po geodezyjnym wytyczeniu przebiegu trasy kanalizacji należy wykonać 
ręcznie odkrywki istniejących urządzeń podziemnych na trasie celem 
faktycznego ustalenia ich przebiegu.  
Wykopy wykonywane będą głównie mechanicznie jako wykopy ciągłe ze 
skarpami o nachyleniu nie mniejszym niż 1 : 0,6. Minimalna szerokość 
wykopu w dnie 0,8m. Głębokość wykopu zgodna z rzędnymi 
projektowymi. Wykopy głębsze niż 1,5m będą szalowane –deskowanie w 
miarę głębienia. 
Nie przewiduje się stałego odwodnienia wykopów.  
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zastosować odpompowanie wody 
przy pomocy pompy z dna wykopu. Zaleca się wykonywanie prac w 
okresach bezdeszczowych bez potrzeby odwodnienia wykopów. 
 Przed ułożeniem sieci odpowiednio przygotować podłoże z podsypki z 
materiału lużnego np.piaskowej o grubości min.10 cm po zagęszczeniu. 
Zasyp rurociągu poprzedzić wykonaniem obsypki piaskowej do wysokości 
min. 10cm ponad wierzch rury i próby szczelności. 
Szczególnie ważne jest zagęszczenie obsypki z boków rurociągu co 
zapobiega deformacji rury wskutek obciążenia gruntem. Zasyp wykopów 
wykonywać warstwami po około 30 cm z jednoczesnym jej zagęszczeniem. 
Niedopuszczalne jest mechaniczne obsypywanie bezpośrednio rur a jedynie 
ręcznie co pozwoli uniknąć dostania się kamieni czy brył w bezpośrednie 
otoczenie rury. Zagęszczanie mechaniczne można prowadzić dopiero po 
zasypaniu min. 30 cm nad rurą. 
Zasyp kanalizacji wzdłuż drogi gminnej utwardzonej oraz w przejściach 
przez drogi utwardzone wykonać pospółką z wywiezieniem gruntu z 
wykopu na tych odcinkach . Nawierzchnię dróg przywrócić do stanu 
pierwotnego jak przed wykopem. 
Przy prowadzeniu robót wzdłuż rowu w przypadku jego uszkodzenia 
odtworzyć rów  do stanu pierwotnego. 
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Studzienki kanalizacyjne osadzać na zagęszczonej podsypce piaskowej. 
Obsypka studzienek tworzywowych musi być prowadzona warstwami z 
jednoczesnym zagęszczaniem pilnując pionowego ich ustawienia. 
Przejście kanalizacji pod drogą asfaltową  i pod rowem wykonane będzie 
podwiertem w rurze osłonowej PEΦ280mm. 
 
3.2  Układanie sieci kanalizacyjnej. 
 
Układanie  sieci poprzedzone jest odpowiednim przygotowaniem podłoża. 
Łączenie litych rur PVC i PP PRAGMA odbywa się na wcisk z 
zastosowaniem uszczelki gumowej. Przed wciskiem bosy koniec rury 
smarować środkiem ułatwiającym poślizg .Skracanie rur PVC wykonuje się 
prostopadle do osi rury, a po ucięciu fazować i czyścić odpowiednimi 
dotego celu narzędziami. 
 Przy zasypie szczególnie starannie zagęszczać odcinki rury bezpośrednio 
wychodzące od studzienki kanalizacyjnej, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie 
pod naciskiem obciążenia gruntem. 
Studzienki kanalizacyjne wykonane będą jako tworzywowe ø 425mm. 
Studzienki tworzywowe wyposażone są w odpowiednie kinety zbiorcze z 
bocznymi króćcami. Część pionowa studzienki łączona jest z kinetą na 
wpust z uszczelką co zapewnia jej szczelność. Kineta posiada fabryczny 
spadek ok.0,5%. 
Studzienki z kręgów betonowych wyposażone są w stopnie włazowe. 
Połączenie kręgów musi zapewnić szczelność. Kręgi i dno z zewnątrz będą 
zaizolowane tak aby zapewnić szczelność studzienki. 
 Studzienki kanalizacyjne w miejscach utwardzonych będą teleskopowe z 
pokrywę równo z terenem, natomiast na innych miejscach będą wyniesione 
nad teren min.10cm. 
Włączenie projektowanej kanalizacji do kanalizacji istniejącej na działce nr 
ew.218/3 wykonane będzie poprzez montaż nowej studzienki po uprzednim 
potwierdzeniu  rzędnej istniejącego kanału w miejscu włączenia. 
 
 
 

 
4. Kontrola i odbiór robót  
. 

            Wykonawstwo całości robót musi być zgodne z dokumentacją projektową. 
Kontroli podlegają wszystkie elementy robót i użytych materiałów oraz 
urządzeń. 
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Przy robotach ziemnych sprawdzić należy właściwe przygotowanie podłoża, 
jakość obsybki i jej zagęszczenie oraz ułożenie studzienek kanalizacyjnych.. 
Po ułożeniu sieci wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności prowadzic 
zgodnie z normą.  
Kontrola połączeń rur PVC polega na sprawdzeniu głębokości wcisku 
bosego końca w kielichu oraz prawidłowego ułożenia uszczelki. 
Poszczególne fazy robót  ulegające zakryciu podlegają odbiorowi 
częściowemu przez inspektora nadzoru. Na przejścia kanalizacji pod 
istniejącym uzbrojeniem /gazociągi, kable/ uzyskać protokoły odbioru od 
administratorów tych urządzeń. Również przywrócenie dróg gminnych do 
właściwego stanu podlega protokolarnemu odbiorowi. 
Po całkowitym zakończeniu robót dokonać odbioru końcowego. 
Odbioru dokonuje Komisja przy udziale kierownika budowy i ewentualnie 
inspektora nadzoru  . 
Z czynności odbioru spisuje się protokoł , który podpisują wszyscy 
uczestnicy odbioru. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje operat powykonawczy 
zawierający m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ,protokoły 
odbioru kolizji przez administratorów poszczególnych mediów, atesty 
materiałów użytych do budowy, protokoły prób badań. 
 
5.   Wymagania dot. przedmiaru robót i rozliczenia budowy. 

 
W przedmiarze planowanych do wykonania robót należy ująć zarówno 
wykonanie prac towarzyszących jak i zasadniczych . 
Jako roboty towarzyszące występować będą ; 

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 
- oznakowanie przebiegu sieci i urządzeń  
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
- demontaż i montaż dróg utwardzonych naruszonych podczas wykonawstwa 
- rury ochronne przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym 
- podwiert pod drogą asfaltową i rowem 

W ramach robót zasadniczych wykonana będzie sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i przykanaliki ze studzienkami kanalizacyjnymi. 
 W robotach ziemnych przewidzieć potrzebę odcinkowego ubezpieczenia  
ścian wykopów i odwodniwnia wykopów. 
Ustalenie wartości robót nastąpi po przeprowadzeniu procedury przetargowej 
w oparciu o najkorzystniejszą ofertę. Ustalone wynagrodzenie będzie można 
potwierdzić kosztorysem powykonawczym po zakończeniu całego zadania.  
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Całość robót wykonana będzie wg  Projektu budowlanego „Budowa 
kanalizacji sanitarnej Hermanowa – Pańskie Pola, Babi Dół”. 

 
 

                                                                                                                                
Opracował: 

. 


