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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej w Sołectwie Książenice 
 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
 
1.3  Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót  
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków. 
 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej. 
 
1.5.  Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych. 

1.5.2. Kanały 

1.5.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.5.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych 

1.5.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
 deszczowej 

1.5.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.5.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.5.3.5. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 
 
1.5.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.6.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do zastosowania  
w budownictwie, oraz akceptację inspektora nadzoru uzyskaną na co najmniej dwa tygodnie przed  
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót. Przechowywanie i  
składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 

2.2.  Rury kanałowe 

Do budowy sieci kanalizacyjnej należy zastosować rury PVC SN8 z fabrycznie wmontowaną 
uszczelką EPDM spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009P "Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji –  
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) –Część 1: Specyfikacje rur,  kształtek i systemu"; 

2.3.  Studzienki ściekowe 

2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]. 
Należy zabudować wpusty z żeliwa sferoidalnego z pokrywami uchylnymi i z ryglem. 

2.3.2. Kruszywo na podsypkę 

Należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 20 cm i obsypkę piaskową do wysokości 30 cm nad 
wierz rury. 

Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-02480; 

2.3.3. Studnie betonowe 

Studnie betonowe powinny być zgodne z normą PN-EN 1917:2004P. 

12) studnie betonowe 1000 mm wyposażone w dennicę monolityczną z prefabrykowaną kinetą, 
przejściami  szczelnymi oraz stopniami złazowymi, ze zwieńczeniem w postaci płyty 
nastudziennej żelbetowej. Wymaga się aby elementy studni wykonane były z betonu klasy nie 
niższej niż C35/45, nasiąkliwości nie większej niż 4%, wskaźniku w/c nie większym niż 0,45, 
maksymalnej zawartości chlorków 1% w stosunku do masy cementu, szerokości rozwarcia rys 
do 0,1 mm, wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Beton powinien być zwarty i 
jednorodny (o przytoczonych wcześniej parametrach) we wszystkich  elementach, także w 
kinecie.Elementy studni łączone mają być uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub 
EPDEM spełniającymi wymagania EN 681-1 zintegrowanymi z elementami studzienki oraz 
wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101:2005. 
Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5kN. 

2.3.4. Studnie prefabrykowane PP 

Studzienki z PP dostarczane mają być z rurą trzonową o sztywności obwodowej – 4 kN/m2, włazem  
A15 zgodne z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2012 z prefabrykowanymi elementami 
składowymi. 

 

 



Budowa ul. Słonecznej w Sołectwie Książenice      D.03.02.01 
 

Biuro Usług Inżynierskich „Concept”  Arkadiusz Cichoń 
 

3

Włazy kanałowe 

Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o średnicy Ø625 mm; 

Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń – jednak zawsze w pasie jezdni włazy 
dostosowane do obciążenia min. 40 T (klasa D400). 

Włazy żeliwne ciężkie z zamykaną pokrywą, zatrzaskowe. 

Włazy wentylowane. 

Włazy kanałowe powinny być zamykane (przykręcane lub zatrzaskowe),o masie całkowitej w 
granicach 130-150kg wraz z siedziskiem; włazy kanałowe powinny posiadać certyfikat Instytutu 
Odlewnictwa; włazów nie należy wyposażać w uszczelki wyciszające; 

 

Połączenia prefabrykowanych elementów studni kanalizacy jnych 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć są za pomocą 
uszczelek gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów, a ich 
konstrukcja umożliwiać powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły 
potrzebnej do wykonania połączenia.  

Do montażu należy użyć smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawcę studni. Smarem 
poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie 
studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę . 

Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 
bocznych. 

Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej 
do 10mm. 
 
Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych 

W celu wykonania przyłączy kanalizacyjnych i podłączenia wpustów ulicznych wymaga się aby 
w ścianach studni znajdowały się fabrycznie zamontowane przejścia szczelne dla rur PVC. 
 
Izolacje 
 
W uzasadnionych przypadkach stosować izolację studni zastosować powłoki firmy Bergolin. Powłoki 
wykonać powłokę w następującej technologii: 

• zaszpachlować wszelkie pory i ubytki zaprawą mineralną szybkowiążącą 

• następnie podkład IZOPLAST R – dwukrotne malowanie wałkiem lub pędzlem 

• na następny dzień IZOPLAST B trzykrotne malowanie wałkiem lub pędzlem 

lub technologicznie podobne. 
 

2.4.  Beton 

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 
 

2.5.  Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 

2.6. Składowanie materiałów 

2.6.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
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W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

2.6.2. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 

2.6.3. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

12. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania kanalizacji ogólnospławnej  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji ogólnospławnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
 
4.2.  Transport rur kanałowych 
 
Rury PCV 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 (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
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). 
 

4.3.  Transport wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
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4.4.  Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5.  Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6.  Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Zamawiającemu. 
 

5.3.  Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 
 

5.4.  Przygotowanie podło ża 

Należy stosować podsypkę z piasku o grubości 20 cm oraz obsypkę  piaskiem do wysokości 30 cm 
 ponad wierzch rury. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  
 

5.5.  Roboty monta żowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze 0,4%: 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w 
celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 

5.5.1. Przykanaliki 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i 

przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 

rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 

większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 
− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 

usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 
 
5.5.2. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,40 m (wyjątkowo – 

min. 1,00 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,60 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości 
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę 
powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 
do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ – od 70 do 100 m. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować 
się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy górnej. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni 
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując 
osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony 
przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika 
jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 
 

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Wszelkie roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej  wraz z przykanalikami należy wykonywać 
pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru z ramienia Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 
w Czerwionce-Leszczynach. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2.  Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 
i ustalić receptę. 

6.2.2. 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 ST i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 
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, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− 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. 
− teleinspekcja przewodów kanalizacyjnych 
 
6.2.3. 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, 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt 5.5.3, 
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
7.2.  Obmiar robót  
 
Przyjęte jednostki przedmiaru i obmiaru robót :1 m, 1m3, 1 szt., 1 studnia. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady wykonania odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania przykanalików, 
− wykonane wpusty uliczne, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
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− wykonanie podsypki i obsypki kanałów i przykanalików, 
− prawidłowy montaż rur kanalizacyjnych (ocena wizualna przed wykonaniem obsypki oraz inspekcja 

telewizyjna kanałów po wykonaniu obsypki; 
 
Odbiór wszelkich robót  związanych z budową sieci kanalizacyjnej  wraz z przykanalikami odbywać się 
będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego w tym inspektora nadzoru Zarządu Dróg i Służb 
Komunalnych oraz Wykonawcy. 
Dokumentacja powykonawcza winna być złożona również w wersji elektronicznej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Do odbioru końcowego oprócz dokumentów wymienionych w ST D.00.00.00 
 „Wymaganie ogólne” pkt 9 Zamawiający (Zarządu Dróg i Służb Komunalnych)wymaga: 
− pełną geodezyjną dokumentację powykonawczą (mapą zasadnicza, szkice polowe, wykaz 

współrzędnych (X,Y,Z), karty studni), 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− ułożenie, przykanalików i studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 

Wymagania i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  5.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty                 

i wymiary 
  6.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  8.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   

i badania 
  9.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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 10. BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny 
 11. BN-86/8971-06.00,01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 

żelbetowe „Wipro” 
 12. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
 13 Pn-En 1917:2004P Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 
i żelbetowe 

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

10.2.  Inne dokumenty 

13. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana 
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

14. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 
1983) 

15. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 

16. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z 
rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

17. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy 
ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - 
sierpień 1984 r. 

 


