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1. WSTĘP 
1.1. UWAGA 

  Użyte w niniejszej dokumentacji typy urządzeń i nazwy producentów z punktu widzenia 
prawa budowlanego należy traktować, jako przykładowe. W procesie realizacji z punktu 
widzenia technicznego jak i z uwagi na procedury wyboru wykonawcy dla zamówień 
publicznych możliwy jest przypadek zastosowania urządzeń i materiałów innej firmy. Powinny 
to jednak być urządzenia i materiały równorzędne technicznie, o takich samych lub 
analogicznych parametrach i standardzie jakościowym nie gorszym niż reprezentują 
urządzenia dobrane w poszczególnych załącznikach składających się na dokumentację 
przetargową.  

 Rozwiązania materiałowe planowane w dokumentacji przetargowej należy traktować, jako 
założenia. Podawane rozwiązanie materiałowe, należy traktować, jako jedno z możliwych, 
zwłaszcza w sytuacji dużej różnorodności ofert na rynku instalacyjnym. Pod względem 
technicznym jak i wymogów Prawa Budowlanego dopuszcza się przyjęcie innych materiałów 
dla poszczególnych sieci pod warunkiem równorzędności rozwiązania. Przy zmianie rodzaju 
materiału pozostałe parametry renowacyjne (wymiary wewnętrzne, klasa itp.) powinny zostać 
niezmienne lub analogiczne. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru bezwykopowych robót renowacyjnych kanalizacji sanitarnej w ramach 
realizacji zadania p.n.: 
 

„Bezwykopowa renowacja metodą krakingu sieci kanalizacji sanitarnych 
w Węgorzewie” 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 
 
1. Bezwykopowej renowacji metodą krakingu statycznego dwóch odcinków rurociągów 

kanalizacji sanitarnej: 1 - ul. Warmińska o dł. 189,80 mb, 2 – ul. Mazurska o dł. 523,30 mb 
o łącznej długości 713,10 mb. ; 

2. Budowę 27 szt. studni zbiorczych z tworzyw sztucznych (PP/PE) ø 600 mm o średniej 
głębokości 4,00 m i kinetami zbiorczymi (3 dopływy, 1 odpływ) o ruchomych kielichach; 

3. Wykonanie 3 wykopów o długości 1 mb i o średniej głębokości 4,00 m, celem montażu 
wstawek rurociągów w miejscach ich przesunięcia; 

4. wykonanie powykonawczej inspekcji telewizyjnej. 
 
1.3   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Zakres robót obejmuje renowację kanałów sanitarnych DN 150 mm przy pomocy 
krakingu statycznego oraz budowę 27 studni zbiorczych kanalizacyjnych. 
 
Prace powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie                 
w renowacji bezwykopowej rurociągów.  
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1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                              
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
przetargową i poleceniami inwestora. 

 
 

2 SPOSÓB WYKONANIA RENOWACJI RUROCIĄGÓW METODĄ KRAKINGU 
STATYCZNEGO 

  
 Naprawa kanalizacji metodą krakingu statycznego polega na przepychaniu lub 
przeciąganiu wnętrzem istniejącego rurociągu głowicy kruszącej, jednocześnie poszerzającej 
otwór, a następnie na wsuwaniu w tak przygotowany otwór sukcesywnie kolejnych modułów 
rurowych łączonych na uszczelki. Pozwala to na prowadzenie prac bez konieczności 
wykonywania wykopów. 
Do renowacji rurociągów grawitacyjnych należy wykorzystać moduły o średnicy zewnętrznej 
większej od średnicy wewnętrznej odnawianych kanałów.  
Przewidziano do remontu dwa odcinki rurociągów kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, 
których aktualna średnica wynosi ø 150 mm. W kanałach tych zostaną zastosowane nowe 
przewody o średnicach: 
- w ul Warmińskiej ø 200 mm o dł. 189,80 m, a 
- w ul. Mazurskiej ø 250 mm o dł. 523,30 m. 
 
2.1  Materiały do renowacji metodą krakingu 
  Renowację krakingiem należy wykonać rurami PVC-U SN8 w postaci krótkich, 
grubościennych modułów rurowych o litej ściance i zwiększonej sztywności obwodowej. 
Szczelność połączeń modułów zapewniają uszczelki gumowe. Renowację należy 
przeprowadzać w oparciu o istniejące studnie kanalizacyjne lub w oparciu o wykopy 
wykonywane celem budowy nowych studni. 
 

Przygotowanie prac przed przystąpieniem do remontu obejmuje: 
-  wykonanie tymczasowego obejścia do przepompowywania ścieków, 
-  zamknięcie dopływu ścieków do odcinka remontowanego, 
-  wietrzenie kanału poprzez zdjęcie wszystkich pokryw włazowych i przekrycie ich ażurowymi   
    kratami, 
-  sprawdzenie stanu powietrza w przewidzianym do remontu odcinku kanału, 
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-  oświetlenie kanału lampami przenośnymi.  
 

Kolejność prac remontowych: 
- powstrzymanie dopływu ścieków do remontowanych odcinków korkami gumowymi przy   

jednoczesnym zapewnieniu systematycznego wypompowywania spiętrzających się ścieków, 
celem zapobiegania podtapiania budynków; cel ten może zostać osiągnięty również poprzez 
przepompowywanie napływających ścieków za pomocą wykonanego obejścia do czynnych 
odcinków kanalizacji, 

-  mycie wysokociśnieniowe remontowanego odcinka kolektora strumieniem wody, 
-  wydobycie osadów z kanału i przewiezienie ich do utylizacji na koszt Wykonawcy do   
    oczyszczalni ścieków w Węgorzewie, 
-  sprawdzenie drożności kanału kamerą, 
-  wycięcie ewentualnych korzeni i spiłowanie klawiszowa lub nierówności przy pomocy  
   frezarki, 
-  sprawdzenie możliwości wprowadzenia krótkich modułów rurowych poprzez przeciągnięcie   
   kalibratora, 
-  montaż krótkich modułów rurowych. 
 
 Po wykonaniu całości prac renowacyjnych należy wykonać monitoring wizyjny 
wszystkich naprawionych odcinków kanału i przekazać Zamawiającemu zapis na płytach 
CD/DVD oraz w formie raportu w wersji papierowej. Monitoring musi uwzględniać 
określenie spadków kanałów. 
 
 Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót renowacyjnych 
należy stosować materiały zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną. Przy renowacji 
przewodu niedopuszczalne jest zmiana jego trasy ułożenia, jak również niedopuszczalne jest 
stosowanie innych technologii poza opisanymi w specyfikacji, a w szczególności: niszczących 
istniejący przewód, cementowania, uszczelniania betonem, naprawy przy pomocy iniekcji 
innych materiałów, naprawy za pomocą rur lub wkładów polietylenowych, kompozytowych, 
GRP stosowanych samodzielnie lub w powiązaniu z zaprawami betonowymi, cementowymi. 

 
2.2  Materiały do budowy 27 studni kanalizacyjnych 
Studnie kanalizacyjne przewiduje się do budowy w miejscach istniejących obecnie podłączeń 
na trójniki. Wszystkie studnie należy wybudować z elementów z tworzyw sztucznych (PP/PE). 
Wszystkie studnie muszą posiadać kinety zbiorcze z ruchomymi kielichami, o trzech 
dopływach pod kątem 90°.  
Średnica studni musi wynosić 600 mm. W ramach przedmiotowej inwestycji należy 
wybudować odpowiednio: 
-  8 szt studni w ul. Warmińskiej o kinetach ø 600/200 mm  oraz 
-  19 szt studni w ul. Mazurskiej o kinetach ø 600/250 mm. 
Dopływy boczne do studni, które nie będą wykorzystane należy zaślepić korkami 
kanalizacyjnymi z tworzyw sztucznych (PP).  
Elementy składowe objętych przedmiotowym postępowaniem studni kanalizacyjnych 
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- kineta zbiorcza ø 600/200 mm i ø 600/250 mm z niezbędnymi uszczelkami, nastawnymi   
  kielichami i 3 dopływami pod kątem 90°, 
- rura trzonowa karbowana z PP, 
- żelbetowy pierścień odciążający, 
- właz żeliwny klasy D-400 z dwoma otworami na haki (nie dopuszcza się montażu na   
  studniach włazów zatrzaskowych z uszczelkami) mocowany na zaprawie do pierścienia   
  odciążającego 

 
3 SPRZĘT 
Do wykonania robót renowacyjnych powinno się użyć sprzętu o następujących parametrach: 
 kamerę TV, kolor, z głowicą obrotową o długości kabla co najmniej 200 m – 1 szt 
 wóz ciśnieniowy dwufunkcyjny o wydajności, co najmniej 300 l/min i ciśnieniu                           

140 bar – 1 szt 
 

4 TRANSPORT 
Do transportu materiałów powinno się użyć następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 
1.1 Ogólne warunki wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne  
z obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi przedmiotowymi normami, dokumentacją 
przetargową i rzetelną wiedzą inżynierską. 

 
1.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 

1.2.1  Czyszczenie kanału 
Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia 
należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji 
toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza.  
Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji                  
i erozji, luźne elementy, korzenie). 
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do czyszczenia hydrodynamicznego i hydromechanicznego. 
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię  
i odwiezione na składowisko osadów. 
 

1.2.2  Inspekcja telewizyjna powykonawcza 
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Inspekcja powykonawcza kanału ma służyć ocenie jego stanu po renowacji. Inspekcję 
kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanału. Kamera TV 
ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji 
głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie  
w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego 
przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do jego stanu po 
renowacji. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; 
spadki kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. 
Efektem wykonanej inspekcji jest płyta CD/DVD wraz z raportem  
z wykonanej inspekcji. Wszystkie informacje widoczne na ekranie muszą się również 
zawierać w raporcie w wersji papierowej. 

 
1.2.3  Pompowanie ścieków 

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie 
płynących ścieków. 
Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi 
rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić 
niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie 
utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza się stosowania węży 
parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej 
zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. 

 
1.2.4 Badanie kanału po wykonaniu renowacji 

 Dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji przeprowadzić ocenę 
stanu przeprowadzonej renowacji kanału. Sprawdzenia dokonać wizualnie przy pomocy 
kamery TV. 
 Dla sprawdzenia poprawności wykonania krakingu i jego szczelności po 
renowacji należy przeprowadzić próbę szczelności dostosowaną do bezwykopowego 
charakteru wykonywanej renowacji.  Powyższą próbę szczelności wykonać zgodnie z 
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) przed 
wpuszczeniem ścieków. Próba szczelności może być wykonana, jako element procesu 
renowacyjnego. 
 

1.2.5 Odtworzenie nawierzchni 
 Wszystkie prace prowadzone będą w pasach dróg powiatowych o nawierzchni 
asfaltowej. Zajęcie pasa oraz odbiór odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić z ZDP w 
Ogonkach 
  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w prawie budowlanym, przedmiotowych 
normach i dokumentacji przetargowej. 
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6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów popartych 
badaniami laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych i uzyskać akceptację 
przedstawicieli inwestora, pełniących nadzór inwestorski. 
 
6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 

 Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
przetargową i poleceniami przedstawicieli inwestora, pełniących nadzór inwestorski. 
 
 Kontroli jakości podlega: 
 sposób wykonywania renowacji kanału metodą krakingu wraz z oceną rodzaju i jakości   
         zastosowanych modułów rurowych z PVC-U, 
 stan powierzchni wewnętrznej rurociągów po wykonaniu renowacji, 
 sposób budowy studni kanalizacyjnych wraz z oceną rodzaju i jakość użytych materiałów  
 ogólna ocena jakości wykonania robót. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w dokumentacji przetargowej. 
Jednostką obmiaru jest: 
mb: renowacji kanału 
szt: wybudowanych studni kanalizacji sanitarnej 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu robót: renowacja kolektorów metodą krakingu 
statycznego oraz budowa 27 szt studni. Odbioru robót zostanie przeprowadzony zgodnie                      
z dokumentacją przetargową. 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w dokumentacji przetargowej. 
 
9.2 Płatności 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów             
i badań laboratoryjnych. 

 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i pomocnicze, 
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czyszczenie kanału, 
wykonanie krakingu statycznego, 
ewentualne przepompowanie ścieków sanitarnych lub wód deszczowych, 
inspekcję telewizyjną powykonawczą, 
budowę studni zbiorczych, 
transport wewnętrzny w obrębie budowy, 
utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, 
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów. 
 

10 NORMY I KATALOGI ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI 
 

PN-93/C-89218   Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN ISO 178   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania. 
PN-92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla  

ruchu pieszego i kołowego. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN ISO 11296-1  "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej 
- Część 1: Postanowienia ogólne" 

 


