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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentów,
drenażu i odprowadzenia wód deszczowych wokół budynku internatu w Wałbrzychu przy
ul. Strzegomskiej 41.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów przetargowych
i Kontraktowych i należy ją stosować przy zleceniu i realizacji robót opisanych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i odprowadzenia wód deszczowych obejmują:
- wykonanie robót przygotowawczych (wyznaczenie miejsca kanalizacji deszczowej,
drenażu),
- przygotowanie podłoża,
- dostawę materiałów,
- oznakowanie robót,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych w wykopach,
- montaż studni kanalizacyjnych,
- montaż studni drenarskich,
- montaż odwodnienia liniowego
- badania instalacji,
- wykonanie wszelkich robót towarzyszących.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0
m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej
niż 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną
spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu
w nim ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą
a ścianą komory roboczej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót
z Dokumentacją Projektową, ST, STM i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.
· Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do
właściwego funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.
· Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej
działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim
zobowiązanie rezultatu.
· W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych
obowiązujących w chwili wykonywania robót.
· Jeśli by w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Zamawiającego, określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.
2. MATERIAŁY
Do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.3. mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do w/w inwestycji wykonania
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim
Normom.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Są to:
· wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat
zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby budowlane znakowane CE, dla
których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.
Wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być, jak określono w specyfikacji,
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyżej (również w Projekcie) urządzenia spełniają wymagania założone przez
Projektanta, jednak nie musi być w realizacji przyjęta ta technologia i wyroby tego właśnie
Producenta. Wykonawca może zastosować innego rodzaju urządzenia pod warunkiem
spełnienia wymogów i posiadania parametrów nie gorszych niż proponowana. Wszystkie
materiały przewidziane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Do wykonywania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową,
opisem technicznym i rysunkami.
2.1. Materiały do budowy odwodnienia budynku
• Rura kanalizacyjna PVC Ø 160 mm
• Rura drenarska PVC Ø 113 mm
• Studzienka drenarska i deszczowa Ø 315, Ø 425 i Ø 800 mm
• Odwodnienie liniowe
• Piasek zwykły
• Materiał drenujący geowłóknina
• Materiał filtracyjny żwir 8/16 mm
• Inne materiały pomocnicze
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku
i wyładunku materiałów.
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek kołowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- beczkowozów.

4. TRANSPORT
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.),
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności
podanych przez producenta danych rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na
zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
Transport rur kanalizacyjnych z PCV
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury
z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i
grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej
ściance powinny znajdować się na spodzie. Rury należy składować w położeniu poziomym
na płaskim i równym podłożu, należy składować je na podkładach drewnianych, wysokość
stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na
kielichy rur powodując ich deformacje. Zabezpieczenie 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. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie
przenośniki. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie lub
wleczenie.
Transport piasku i żwiru
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka
kanału. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
składowania i poboru.
Transport rur kanałowych i studzienek
Rury, zarówno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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.
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót związanych z drenażem i kanalizacją deszczową.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przewody.
Projektowaną oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu
reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw.
kołków osiowych z gwoździami. Kołki należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m.
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony grunt
rodzimy naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg. PN-86/S-02480.
Rurociągi należy układać zgodnie z wymogami producenta. Przed zasypaniem dna wykopu
należy je osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń po montażu przewodu. Przed zasypaniem
wykopów należy roboty zgłosić od Zakładu Geodezji, w celu zinwentaryzowania trasy
drenażu opaskowego (zlecić w Zakładzie Geodezji inwentaryzację).
5.2. Warunki szczegółowe wykonania drenażu i kanalizacji deszczowej
Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy i producenta rur.
Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymania trasy spadków zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
Drenaż opaskowy należy wykonać z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113 mm
z otworami 2,5*5,0 owiniętych geowłókniną. Rury drenarskie układać w odległości ok 50
cm od ścian budynku. Aby zapobiegać zjawiskom sufozyjnym (wymywanie cząstek gruntu
przepływającą wodą) oraz w celu zabezpieczenia rurociągów przed zamulaniem, wokół rur
drenarskich należy zastosować obsypkę z materiałów filtracyjnych. Powoduje ona
zmniejszenie oporów przepływu wody w strefie rurociągu oraz zwiększenie skuteczności
działania drenażu.
Rury drenarskie należy układać w wykopie w warstwie żwiru, ze spadkiem podanym na
profilach. Warstwa żwiru nad rurą oraz wokół rury winna wynosić minimum 30 cm. Żwir
powinien być lekko zagęszczony.
Pozostałą część wykopu należy wypełnić warstwą piasku grubości ok 10-25 cm oraz
gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu.
Na początku ciągu drenarskiego oraz na załamaniach należy zamontować studzienki
rewizyjne Wavin fi 315 mm z osadnikiem głębokości 70 cm. Jako studzienkę połączeniową
zaprojektowano studzienkę rewizyjną Wavin fi 800 mm z osadnikiem głębokości 70 cm.
Podłączenia rur drenarskich do studzienek rewizyjnych należy wykonać poprzez wkładkę
In-situ. Zwieńczenia studzienek włazami żeliwnymi klasy B125. Pokrywy żeliwne
studzienek należy zlicować z terenem.
Montaż studzienek należy wykonać zgodnie z dostarczoną dokumentacją producenta.
Rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PCV należy układać w wykopie na podsypce
z piasku, grubości 10 cm. Rurociąg po wykonaniu należy obsypać piaskiem do wysokości
15 cm nad górną powierzchnię rury, a następnie wykop zasypać gruntem rodzimym bez
kamieni, korzeni i gruzu.

Stosować studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobraną kinetą,
z regulowanymi króćcami dolotowymi kinety. Należy dobrać kinetę odpowiednią do
kierunku przepływu ścieków oraz średnicy rurociągu. W razie konieczności stosować
wkładki „in situ” umożliwiające wpinanie rurociągów nad kinetą.
Studzienki te przykryć włazem żel. ze zwieńczeniem przystosowanym do rodzaju
nawierzchni.
Wymogi jakie muszą spełniać włazy kanałowe studzienek określa norma PN-EN 124:2000.
Przejścia przez ściany studzienek powinny być szczelne, z zastosowaniem systemowej
prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.
Studzienki montować zgodnie z instrukcjami producenta.
Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić roboty do Zakładu Geodezji, w celu
zinwentaryzowania trasy drenażu opaskowego. Roboty ziemne można prowadzić
mechanicznie, a w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego ręcznie.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć
i magazynować poza strefą montażu.
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej długości co najmniej ¼ obwodu
symetrycznie do swej osi.
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podane przez producentów tych
wyrobów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora.
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
i obejmować kontrolę zgodności z Dokumentacją Projektową.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do
± 5 mm.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i dołączona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową są:
• m (metr) rurociąg z rur i kształtek na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie
• kpl. (komplet) studzienki kanalizacyjne, drenażowe na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• Roboty montażowe ułożenia rur
• Wykonanie studzienek
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające
z przywołanych pozycji cennika KNR tj.:
kanalizacja deszczowa, drenaż:
• Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
• Koszt zakupu materiału

• Koszt transportu materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
• Ułożenie, montaż oraz połączenie rur z kształtkami
• Całość prac związanych z wykonaniem studzienek rewizyjnych
• Wywóz materiałów z rozbiórki
• Przeprowadzenie prób szczelności kanalizacji deszczowej
• Uporządkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE.
10.1. Normy
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1401 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji.
10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
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