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SZCZEGÓŁOWE   SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
kanalizacji deszczowej do odwodnienia odcinka drogi  powiatowej  

nr 1714 O – ul.Wiejskiej w miejscowo ści Dębska Ku źnia,  
Gmina Chrz ąstowice  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej do 
odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1714 O – ul.Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia, 
Gmina Chrząstowice. Zamierzona przebudowa drogi obejmuje budowę jednostronnego chodnika 
wraz z odwodnieniem i remont nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania  SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 . 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji i obejmują: 

{ przewody grawitacyjne X-Stream D500 mm     L = 244,0 m 
{ przewody grawitacyjne X-Stream D400 mm      L = 420,5 m 
{ przewody grawitacyjne X-Stream D300 mm       L = 468,0 m 
{ przewody grawitacyjne X-Stream D250 mm       L =     8,0 m 
{ przewody grawitacyjne PVC kl. S D160 mm      L = 249,0 m 
{ drenaż D200 mm rura drenarska z oplotem z włókna kokosowego   L= 215,5 m 
{ wpusty deszczowe nowe Wp - szt. 52 
{ wpusty deszczowe istniejące do wymiany na nowe W - szt. 2 
{ odwodnienie liniowe WL - szt. 1 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

Przyłącze - kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

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

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0 m. 

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

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu składające się ze studzienki , kraty wpustowej żeliwnej  . 
Wpusty deszczowe mogą być wyposażone w osadnik . 
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Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca studzienkę kanalizacyjną . 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, umożliwiające prawidłowy przepływ ścieków. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2. Rury kanałowe 

Kanały wykonać z następujących rodzajów rur: 
• kanały główne - z rur dwuściennych PP X-Stream ze specjalnie wyprofilowanym 

kielichem redukującym siłę wcisku o 50%  przy zachowaniu pełnej szczelności (wg 
wymagań PN-EN 476), 

• Przyłącza wpustów i podłączenia studzienek chłonnych - z rur kanałowych z PVC 
klasy SN 8 do łączenia na uszczelkę gumową. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne  

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych D1,2m,  
 STUDZIENKI BETONOWE  wykonać należy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki 
kanalizacyjne jak dla gruntów nawodnionych i warunków korozyjnych z elementów 
prefabrykowanych z B40, z wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w 
przejściach rur przez ściany. Na płytach pokrywowych studzienek osadzić włazy kanałowe w/g 
PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania: 

• kl. D o obciążeniu 400 kN z pokrywami wypełnionymi betonem. 

2.5. Piasek na podsypkę i zasypkę 

Podsypka i zasypka może być wykonana z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek [4] 

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. 
 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. Rury należy składować  tak by nie nastąpiły uszkodzenia 
mechaniczne rur , co dyskwalifikowałoby je jako materiał do wbudowania . 

2.6.2. Kręgi 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
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 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów. 

2.6.3. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 

2.6.4. Wpusty żeliwne 

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

2.6.5. Kruszywo 

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

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur kanałowych 

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu . 
 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). 

4.2. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
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 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. 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. 

4.5. 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. 

4.6. Transport piasku 

 Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Kolejność realizacji 
 Budowę obiektów liniowych rozpocząć należy od najniższych punktów sieci kanalizacyjnej 
i prowadzić ją w kierunku wzrastających rzędnych dna kanałów.  

Uzbrojenie terenu robót 
{ sieć wodociągowa; 
{ kable elektroenergetyczne; 
{ kable telekomunikacyjne; 
{ kanalizacja sanitarna; 
{ kanalizacja deszczowa; 
{ słupowe linie telekomunikacyjne i elektryczne; 

 Wymienione uzbrojenie pokazano na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500 oraz 
na profilach podłużnych projektowanej sieci. W pobliżu istniejącego uzbrojenia obcego 
wykonawca ma obowiązek wykonywania robót ziemnych ręcznie. 

Materiał rur sieci kanalizacyjnej 
 Kanały wykonać z następujących rodzajów rur: 

{ kanały główne - z rur dwuściennych PP X-Stream ze specjalnie wyprofilowanym 
kielichem redukującym siłę wcisku o 50%  przy zachowaniu pełnej szczelności (wg 
wymagań PN-EN 476), 
{ Przyłącza wpustów i podłączenia studzienek chłonnych - z rur kanałowych z PVC 
klasy SN 8 do łączenia na uszczelkę gumową. 

Studzienki kanalizacyjne 
 Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 
o średnicach D1200mm. Studzienki wykonać należy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki 
kanalizacyjne, jak dla gruntów nawodnionych i warunków korozyjnych. Na płytach 
pokrywowych studzienek osadzić włazy kanałowe w/g PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. 
Ogólne wymagania i badania: DN600mm, klasy D400kN. Studzienki wykonać z elementów 
prefabrykowanych nowej generacji z B40, z wtopionymi uszczelkami na złączach elementów 
betonowych oraz w przejściach rur przez ściany. 

Wpusty deszczowe 
 Zaprojektowano wpusty deszczowe z prefabrykowanych elementów betonowych D500mm   
z betonu B40 oraz krat żeliwnych z dopływem górnym (tradycyjnych - powszechnie 
stosowanych) klasy D400kN, wpusty wykonywać z osadnikami z h=60cm.  



 

5 

  

 

 
 

Drenaż 
 W miejsce istniejącego rowu przydrożnego, zgodnie z planem sytuacyjnym ułożyć drenaż z 
rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego o średnicy D200mm o cechach jakościowych 
takich jak cechy rur drenarskich Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o. Drenaż układać w obsypce, 
ze spadkami podanymi na planie sytuacyjnym. 
 Na ciągach drenażowych zabudować studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o 
średnicy  rury trzonowej D315mm. Studzienki montować zgodnie z instrukcją ich producenta. 
Stosować włazy klasy D400kN. Na złączach poszczególnych elementów stosować uszczelki.  

Posadowienie i obsypka przewodów 
 Przewody kanalizacyjne posadowić na 15cm zagęszczonej podsypce  piaskowej i zasypać 
piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu . Zasypkę wykopów do 30cm ponad 
wierzch rury wykonywać ręcznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubości 20cm ze 
starannym zagęszczaniem każdej warstwy. 

Studzienki chłonne 
 Studzienki chłonne wykonać zgodnie z rysunkiem nr 7 oraz zgodnie z PN-91/B-10729 
Studzienki kanalizacyjne, z elementów prefabrykowanych nowej generacji z minimum B40, z 
wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez 
ściany. 
 Na płytach pokrywowych studzienek chłonnych osadzić włazy kanałowe D600mm w/g PN-
87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania: klasy D 400kN. 
 Pierścienie odciążające pod płytami pokrywowymi posadawiać na podsypce piaskowej 
stabilizowanej cementem. 

Piaskownik P 
 Przed włączeniem rowu przydrożnego do kanału deszczowego w miejscu pokazanym na 
planie sytuacyjnym zabudować piaskownik P. Piaskownik wykonanć jako typowy obiekt w postaci 
koryta betonowego z betonu B35 o szerokości w świetle 40cm, głębokości użytecznej 30cm i 
długości użytecznej 300cm. Skarpę o nachyleniu 1:1,5 wlotu rury kanalizacyjnej D400mm 
umocnić kostką brukową 16/18 niereguralną, kamienną ze spoinowaniem zaprawą cementową, 
ułożoną na 15cm podsypce piaskowej i warstwie geowłókniny. 
Obudowa wylotu W kanału deszczowego D500mm do cieku Ptaszkówka  
 Obudowę wylotu W kanału deszczowego D500mm do cieku Ptaszkówka wykonać zgodnie 
z rysunkiem nr 8. Rejon wylotu umocnić kostką brukową 16/18 niereguralną, kamienną ze 
spoinowaniem zaprawą cementową, ułożoną na 15cm podsypce piaskowej i warstwie 
geowłókniny. 
Roboty montażowe 

 Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z: 
1 PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
2 Instrukcjami producentów stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiałów. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, 
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie 
prace wykonywać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 , poz. 401) 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

Roboty przygotowawcze 
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 Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i 
widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być 
wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne. 
 Przed rozpoczęciem robót należy: 

{ zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 
{ zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia; 
{ teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 
{ powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 
rozpoczęcia robót. 

Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopów 
 Przed rozpoczęciem wykopów na terenach o nawierzchni utwardzonej przeprowadzić jej rozbiórkę 
- na szerokości wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych. Na pozostałych terenach 
usunąć warstwę humusu. 
 Na całej trasie projektowanych przewodów wykonywać wykopy o ścianach pionowych 
umocnionych szalunkami płytowymi a w miejscach robót prowadzonych ręcznie umocnionych 
wypraskami stalowymi i rozporami. 
 Roboty ziemne prowadzić ręcznie: 

{ w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz na 
skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym; 

Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie. 
 Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w: 

{ PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych         i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
{ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844); 
{ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401); 

 Urobek przewidziany do wykorzystania odwozić lub składować oddzielnie, nadmiar urobku 
wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych odcinków kanalizacji, dokonać odkrywek 
istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z projektowanymi przewodami oraz ustalić poprzez 
zaniwelowanie, jego rzeczywiste położenie wysokościowe. Na profilach w niniejszym projekcie 
usytuowanie wysokościowe istniejącego uzbrojenia niezaniwelowanego naniesiono orientacyjnie - 
jego rzeczywiste położenie nie jest nieznane. W przypadku stwierdzenia kolizji wysokościowej 
istniejącego uzbrojenia z uzbrojeniem projektowany należy dokonać korekty spadków (w przypadkach 
w których jest to możliwe) z udziałem projektanta. 
 W miejscach kolizji istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną kanalizacją (w przypadkach w 
których nie można dokonać korekty spadków kanalizacji), wykonać przełożenia fragmentów 
istniejącej sieci wodociągowej . Przełożenia wykonać poprzez wykonanie nowych odcinków 
rurociągów zastępujących odcinki stare. 
 Nowe odcinki sieci wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości 
systemu PE100 do wody zimnej PN 10 (SDR 17). Stosować rury z PE100 oraz kształtki systemu 
PE100 zgrzewane - trójniki, łuki, tuleje kołnierzowe.  
Istniejące nawierzchnie drogowe przed przystąpieniem do wykonywania wykopów rozebrać (na 
szerokości wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach istniejących) a następnie odbudować do stanu 
istniejącego. 
 Zasypka wykopów pod rurociągi lokalizowane w drogach, w strefie głębokości od poziomu koryta 
drogi do 1,0m poniżej tego koryta, musi być wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim 
przepuszczalnym o WP>35.  
 Warunki hydrogeologiczne są zmienne w czasie. Odwadnianie dostosowywać należy do warunków 
lokalnych występujących w czasie prowadzenia robót. 
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 Długości odcinków realizacyjnych budowanych rurociągów, dostosowywać do 
miejscowych warunków gruntowo-wodnych. Wodę odpompowywać do rowów i kanałów 
deszczowych. Stosować pompy o napędzie spalinowym lub elektrycznym i odcinki 
przewodów tłocznych o długości do 50 m. W przypadku stosowania pomp o napędzie 
elektrycznym energię pobierać z elektrowni polowych. 
Zaleca się odwadnianie wykopów w następujący sposób, który przyjęto do celów 
kosztorysowych: 

{ na najgłębiej usytuowanych odcinkach obiektów liniowych  zestawem składającym się 
z instalacji igłofiltrowej IgE-81, pompowego agregatu igłofiltrowego AI-81, przewodu 
tłocznego z PVC zbrojonego. 
{ na pozostałej długości wykopów - stosownie do warunków które wystąpią w czasie 
prowadzenia robót - stosować pompowanie bezpośrednio z wykopów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

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

6.2. 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 SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 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 kanału 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kanału  deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− wykonanie próby szczelności kanału 
6.3. 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, 
− odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kanału  od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
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− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z wielkościami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 
-  m (metr)       dla  wykonanego i odebranego kanału deszczowego  
-  m (metr)         dla  wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego 
-  szt. ( sztuka )  dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjne  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych, przyłączy i przykanalików, 
− wykonane studzienki kanalizacyjne 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
 

Opracował: inż. Jerzy Król 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


