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MONTAŻ KOLEKTORA DESZCZOWEGO WRAZ Z WYLOTEM DO

RZEKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem kolektora deszczowego wraz z
wylotem do rzeki w ramach zadania „Most dla pieszych w Czekarzewicach II”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
montażem kolektora z rur HD-PE oraz montażem wylotu prefabrykowanego do rzeki. Zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiałom i wykonywanym pracom.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kolektor – rury mające za zadanie szybkie odprowadzenie wody z wpustów do kanalizacji deszczowej lub
na przyległy teren.
1.4.2. Instalacja odwodnienia –system rur, kształtek, elementów wyposażenia i złączy stosowanych do
zbierania i odprowadzania ścieków i wód opadowych z obiektu.
1.4.3. Rura – element instalacji kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prostoosiowy, mający zwykle gładkie
końce, ale może być również zakończony kielichem.
1.4.4. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości (skrót oznacza „high-densitypolyethylene”, tj. polietylen wysokiej gęstości).
1.4.5. Kształtka – element instalacji kanalizacyjnej, inny niż rura, która umożliwia odchylenie, zmianę kierunku
i średnic.
1.4.6. Średnica rury / kształtki – w przypadku HD-PE dotyczy średnicy zewnętrznej.
1.4.7. Wylot prefabrykowany – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

D-M-00.00.00

2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacja projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z Ustawą o wyrobach
budowlanych.[22].
Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować wpusty do odwadniania powierzchniowego z
odprowadzeniem pionowym.
2.3 Rury i kształtki
2.3.1. Wymagania ogólne
Należy stosować rury i kształtki przeznaczone do budowy grawitacyjnych przewodów odwodnieniowych na
drogowych obiektach inżynierskich. Rury powinny być produkowane z przeznaczeniem wskazanym w aprobacie
IBDiM do odwodnień zewnętrznych konstrukcji mostowych oraz układane w gruncie w pasie drogowym zgodnie
z przeznaczeniem.
Średnica stosowanych rur i kształtek powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz ST. Każda zmiana
średnicy rur wymaga uzgodnienia z projektantem i musi być zgodna z rozporządzeniem [8], tzn. przewody
zbiorcze powinny być wykonane z rur o średnicy nie mniejszej niż 200mm. Dopuszcza się średnicę rur 150mm w
przypadku podłączenia do przewodu zbiorczego nie więcej niż trzech wpustów i gdy jego długość jest nie
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większa niż 40m. W przypadku przewidzianego dużego napływu wód opadowych lub podłączenia wpustów na
odcinku obiektu o długości większej niż 150m, średnice rur powinny być odpowiednio zwiększone.
2.3.2. Rury i kształtki HD-PE
Zastosowane rury HD-PE powinny być produkowane metodą wytłaczania z dodatkową operacją odpuszczania w
podwyższonej temperaturze, likwidującą wewnętrzne naprężenia termiczne i zabezpieczającą rury przed
niepożądanym skurczem. Zwiększa to bezpieczeństwo złączy zgrzewanych.
Rury powinny być odporne na promieniowanie UV oraz posiadać bardzo niski współczynnik chropowatości
bezwzględnej: k = 0,01 mm (kmax = 0,05 mm - wartość uwzględniająca przewody powyżej 200mm wraz ze
złączami).
Na odcinku dojścia do wylotu prefabrykwanego należy stosować rury kanalizacyjne HDPE (PE100) SDR≤21 o
sztywności obwodowej SN≥8kN/m2. Do wykonania odwodnień obiektów mostowych przewody kanalizacyjne w
miejscach zakrytych (niszach) lub układanych w betonie oraz odkryte przewody pionowe mogą być wykonane z
rur kanalizacyjnych HDPE SDR≤33 o sztywności obwodowej SN≥2kN/m2, natomiast przewody odkryte
(podwieszane) poziome powinny być wykonane z rur HDPE SDR≤26 o sztywności obwodowej SN≥4kN/m2.
Rury powinny:
- być elastyczne: moduł sprężystości powinien wynosić 800-900 MPa,
- być odporne na działanie wysokiej i niskiej temperatury: temperatura mięknienia powinna wynosić około 125127ºC, maksymalna temperatura użytkowa przy ciągłej pracy: 60 ºC, minimalna temperatura użytkowa -40 ºC,
- mieć oporność właściwą > 1016 Ωcm (izolator),
- mieć wysoką odporność na uderzenia: 15kJ/m2 (niełamliwe do -40 ºC),
- być złym przewodnikiem ciepła: współczynnik przewodności cieplnej: 0,43 W/ (m*K),
- być całkowicie odporne na działanie chemiczne czynników zewnętrznych występujących w naturalnych
warunkach, a także na środki używane do zwalczania gołoledzi na drogach- nie powinny wymagać dodatkowej
ochrony powierzchniowej,
- być odporne na działanie mikroorganizmów, nie stanowić pożywki dla bakterii i grzybów,
- być wykonane z tworzywa nietoksycznego,
Ponadto rury i kształtki powinny mieć powierzchnie gładką, bez pęcherzy, wyraźnych zapadnięć i obcych
wtrąceń. Końce rur powinny być obcięte prostopadłe do osi.
Barwa ścianek rur jednorodna, bez wyraźnych odcieni i zmian intensywności.
Kolor rur i kształtek popielaty zbliżony do RAL 7038.
Rury powinny być cechowane. Cechowanie powinno być wykonane przez nadrukowanie lub wtłoczenie
bezpośrednio na ściance zewnętrznej w sposób trwały tak, aby była zachowana czytelność podczas całego
procesu składowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny być cechowane w odległościach nie większych niż
1m.
Minimalne wymagania dotyczące cechowania rur:
- nazwa i znak producenta,
- wymiar nominalny,
- klasa sztywności lub grubość ścianki,
- materiał,
- data produkcji.
Rury należy łączyć za pomocą łączników systemowych, np. kielichów z uszczelkami, kielichów
kompensacyjnych, muf termokurczliwych oraz przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.
2.4 Kompensatory
Ze względu na zmiany długości rur HD-PE pod wpływem zmian temperatury należy stosować kielichy
kompensacyjne niwelujące wydłużenia rur.
Kompensatory powinny należeć do systemu instalacji kanalizacyjnej, do którego należą rury kanalizacyjne i
powinny być objęte aprobatą techniczną IBDiM wydaną na wniosek producenta.
2.5 Czyszczaki
Przewody zbiorcze powinny być wyposażone w czyszczaki należące do systemu instalacji kanalizacyjnej, do
którego należą rury i kształtki i powinny być objęte aprobatą techniczną.
2.6 Elementy podwieszające kolektor do konstrukcji obiektu inżynierskiego
Rury należy mocować do konstrukcji za pomocą elementów podwieszających należących do systemu, do którego
należą rury lub innych rekomendowanych przez producenta rur. Elementy podwieszające powinny umożliwić
zarówno poziome jak i pionowe podwieszenie rur. Do elementów podwieszających należą obejmy do rur,
uchwyty, mocowania do przyczółka, płytki montażowe, odciągi, płytki z ceownikami, ceowniki, profile
zamknięte, szyny montażowe, pręty, rury gwintowane, obejmy do punktów stały, nakrętki, podkładki i śruby.
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Elementy mocujące rury powinny być zabezpieczone powłoka antykorozyjną przez ocynkowanie ogniowe lub
dyfuzyjne oraz malowanie proszkowe. Ocynkowanie ogniowe należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN
ISO 1461:2011P [6]. Pozostałe elementy nie podlegające cynkowaniu i malowaniu mają być wykonane ze stali
kwasoodpornej.
2.7 Materiały pomocnicze
Jako rury osłonowe podejść do należy stosować rury PVC w klasie SN-8 lub rury stalowe, wykonane ze stali
R35, bez szwu, walcowane na gorąco, wg PN-EN 10224:2006P [7.3.].
Ten sam typ uszczelniacza należy zastosować przy uszczelnianiu połączeń kolektorów odwodnieniowych HD-PE
z wylotem betonowymi.
Materiały uszczelniające powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM.
2.6 Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej
Wyloty wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25 W8 M-100 (mrozoodporność) wg obowiązujących
norm. Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu C8/10 wg STWiORB M-13.02.01.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót.
Do zgrzewania rur, kształtek i złączek z HD-PE należy stosować urządzenia systemowe producenta materiału lub
przez niego dopuszczone.
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie podestów roboczych jeśli okażą się konieczne do
wykonania robót montażowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 4.
4.2. Pakowanie, transport, składowanie materiałów
Rury kanalizacyjne wytwarzane w odcinkach prostych powinny być wiązane za pomocą taśm z pokładami
drewnianymi. Wiązania te powinny być nie rzadziej, niż co 2 m. Kształtki powinny być pakowane w kartony lub
inne opakowania w zależności od gabarytów.
Do koziego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwę i dane producenta,
- oznakowanie wyrobu,
- datę produkcji,
- liczbę lub długość rur,
Rury HD-PE powinny być składowane w pozycji poziomej na równym podłożu, na podkładach drewnianych o
szerokości nie mniejszej niż 5cm, rozmieszczonych w odstępach od 1m do 2m. Rury powinny być układane
warstwami, w stosach o wysokości do 1,5m. Kształtki i złączki na placu budowy powinny być przechowywane w
opakowaniach fabrycznych na paletach z nadstawkami.
Rury należy transportować w położeniu poziomym. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować
ostrożność, aby rury nie zostały uszkodzone.
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przemieszczeniem i opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczenie materiałów do
stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu
wewnętrznego z magazynu budowy.
Transport wylotów powinien obywać się w pozycji pionowej lub prostopadłej do wbudowania. W celu
usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styków ze ścianami środka transportowego należy
stosować przekładki, rozpory im kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu
do podkładów zaczepów na środkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie wylotów należy wykonać za pomocą min trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.
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5.2 Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być z dokumentacją i ST.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- zamocowanie elementów podwieszających rury w konstrukcji obiektu,
- montaż rur w tym połączenie rur, połączenie kolektora z wpustami, montaż kompensatorów i czyszczaków,
- roboty wykończeniowe.
5.3 Projekt technologiczny instalacji odwodnienia wraz z wylotem
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny projektu
technologicznego odwodnienia, zawierającego:
- schemat wykonawczy,
- projekt organizacji wraz z harmonogramem uwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Powyższe opracowania projektowe podlegają akceptacji przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Schemat wykonawczy:
W schemacie wykonawczym należy rozwiązać w szczególności następujące zagadnienia:
- miejsca i rodzaju zamocowania elementów podwieszających,
- szczegóły podwieszeń mocujących rury wraz z ich kotwieniem do konstrukcji,
- ilość, rodzaj i umiejscowienie kształtek,
- dobór kompensatorów,
- spadku i średnicy kolektorów,
- lokalizacja wylotu.
Projekt organizacji robót:
W projekcie tym należy rozwiązać następujące zagadnienie:
- metodę montażu,
- pomosty i podesty robocze umożliwiające dostęp do wbudowania rur,
- zagadnienia bezpieczeństwa pracy,
- dobór zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementów stalowych.
5.4 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji i ST:
- wykonać prace pomiarowe (wytyczyć trasy kolektorów, ustalić lokalizacje elementów podwieszających,
wytyczyć lokalizację wylotu),
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.5 Zamocowanie elementów podwieszających kolektory odwodnienia do konstrukcji obiektu
Doboru poszczególnych elementów podwieszających dokonuje Wykonawca w projekcie technologicznym
instalacji odwodnienia, wybierając indywidualnie do każdego obiektu mocowania, optymalne technicznie i
wytrzymałościowo, opierając się na zaleceniach i wytycznych producenta mocowań i zawiesi, dotyczących:
odległości między zawiesiami, lokalizacji punktów przesuwnych i punktów stałych.
5.6 Montaż rur
Trasa rur kolektorów powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Rury kolektorów należy instalować
zgodnie z schematem wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę.
Kolektory odwodnienia powinny mieć pochylenie 2%. W przypadku trudności z uzyskaniem 2% pochylenia,
dopuszcza się pochylenie 1%, pod warunkiem odpowiedniego zwiększenia średnicy w stosunku do wymaganych
w rozporządzeniu [8]. Zaleca się stosowanie w miarę możliwości prefabrykowanych odcinków i węzłów
instalacji, a następnie łączenie ich na miejscu wbudowania za pomocą muf elektrooporowych.
Przewody łączące wpusty mostowe inaczej zwane przykanalikami z kolektorami zbiorczymi powinny mieć
pochylenie nie mniejsze niż 5%. Przewody te powinny być wprowadzone do kolektorów zbiorczych od góry, za
pomocą odgałęzień (trójników) odchylonych pod kątem nie większym niż 60º, mierzonym od osi kolektora
zbiorczego.
Połączenie żeliwnego wpustu z rurą odwadniająca należy wykonać za pomocą mufy termokurczliwej lub kielicha
z uszczelką.
Połączenia rur należy wykonać jako zgrzewane: zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.
specjalnych środków do czyszczenia rur PE (zgrzewanie elektrooporowe). W przypadku zgrzewania
elektrooporowego należy oskrobać zewnętrzną powierzchnię utlenionego polietylenu.
Należy zachować zalecany czas zgrzewania oraz wymagane siły docisku przy łączeniu odcinków rur.
Cięcie rur HD-PE należy wykonywać przy zachowaniu:
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- kąta prostego,
- czystej powierzchni cięcia,
- braku zadziorów i ubytków,
- zapasu na spoinę doczołową.
Szczegółowe informacje zawarte są w katalogach producentów.
Kolektory powinny być wyposażone w czyszczaki na każdym połączeniu wpustu z kolektorem zbiorczym oraz w
miejscach gdzie następuje zmiana kierunku biegu kolektora i w najniższym jego punkcie.
Kompensatory należy stosować w miejscach dylatacji oraz na całej długości kolektora zbiorczego w celu
niwelacji zmian długości jego długości pod wpływem zmian temperatury.
5.7 Montaż wylotu
5.7.1 Podłoże
Podłoże pod rurę wprowadzającą wody opadowe do wylotu należy wykonać jako tłuczniowo – piaskowe o
grubości min 15 cm. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby wylot spoczywał na nim całą podstawą.
Dopuszczalne odchylenie w planie podłoża nie powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych
podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego
punkcie ± 1 cm.
Podłoże pod prefabrykat należy wykonać zgodnie ze STWiORB M-13.02.01.
5.7.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego elementu oraz izolacji
cienkiej. Grubość warstwy ochronnej przewodu dochodzącego do wylotu ponad wierzch przewodu powinna
wynosić min 0,3 m.
Materiałem do zasypu powinien być grunt nieskalisty, bez grud i ziemi, mineralny, sypki, drobno lub
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypowy powinien być zagęszczany ubijakiem po obu stronach
przewodu i elementu prefabrykowanego, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby przewód nie
uległ zniszczeniu. Zasypanie powyżej warstwy ochronnej powinno być wykonane narzutem kamiennym, zgodnie
z rozwiązaniami całego umocnienia.
5.7.3 Roboty montażowe
Po przygotowaniu podłoża wg 5.7.1 można przystąpić do ustawienia wylotu. Należy przestrzegać zasad montażu
oraz zgodności z Dokumentacją Projektową.
Wylot prefabrykowany należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg KPED karta nr 1.20 i 1.21.
5.8 Roboty wykończeniowe
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonywanych robót do warunków
budowy obiektu i roboty porządkujące.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2 Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- przedstawić wymaganą aprobatę techniczną, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania,
- sprawdzić cechy zewnętrzne wylotu, rur i kształtek (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poszczególnych
elementów należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych
elementów, zgodnie z pkt 2.3).
Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robót
6.3.1. Kontrola materiałów
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji, ST oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w pkt 2
niniejszej ST.
6.3.2. Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych
Ocenę jakości powłoki ocynkowanej na elementach mocujących rury należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO
1461:2011P [6].
6.3.2. Kontrola wbudowania rur
Kontrola wbudowania rur obejmuje sprawdzenie:
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- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, projektem technologicznym instalacji odwodnienia i
ST. Roboty należy wykonywać zgodnie z pkt 5. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać
0,2%. Odchylenie rur odwadniających od linii projektowanej, mierzone na długości 2m, nie powinno przekraczać
3mm. Należy sprawdzić czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do
dokumentacji i potwierdzone przez Inspektora,
- wykonanie połączeń zgrzewanych doczołowo polegające na przeprowadzeniu oględzin wzrokowo. Kontroli
podlega wielkość i kształt wypływki oraz osiowość połączenia,
- wykonania mufami elektrooporowymi polegające na sprawdzeniu czujnika złączki i kontroli osiowości
połączenia,
- szczelności kolektora przeprowadzone na podstawie szczegółowego przeglądu dokonanego w trakcie
intensywnych opadów atmosferycznych,
- drożność rur przez wlanie 1m3 wody do wpustu i odbieranie jej na dole. Czas wlewania należy dostosować do
średnicy rury wpustowej, zaś ilość wody odzyskanej na dole powinna być równa ilości wody wlanej. W
przypadku zaburzeń w przepływie wody należy wyjaśnić przyczyny, usunąć usterki i ponownie wykonać próbę,
- szczelności wbudowanego systemu odwadniającego po zakończeniu robót.
Sprawdzenie sprawności działania całego odwadniania polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin, czy woda z
płyty pomostu w całości jest wprowadzona przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur
spustowych.
Należy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraża konstrukcji podpór lub nie
powoduje zamykania dolnych partii ustroju niosącego.
6.3.3. Kontrola wbudowania wylotu
Kontrola wbudowania wylotu polega na:
- sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych
robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów;
- badania materiałów, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy;
- badania wykonania podłoża przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża
należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia,
- badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału,
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie wykonania umocnienia narzutem.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm na badanym odcinku.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanej instalacji z rur danej średnicy.
Jednostką obmiarową jest 1 szt (sztuka) zamontowanego wylotu wraz z wykonaniem podłoża z betonu
niekonstrukcyjnego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” [1], pkt.8.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają elementy instalacji kanalizacyjnej
zabetonowane w konstrukcji obiektu. Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST
D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST..
8.3. Odbiór ostateczny
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera / Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
Podstawą dokonania odbioru są następujące dokumenty:

Dziennik Budowy

dokumentacja projektowa i projekt wykonawczy z naniesionymi na nich zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i uzasadnienie dokonania zmian

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

pisemne stwierdzenia przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy wykonania określonych
robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie zgody na
przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania jednostki obmiarowej
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zamontowania 1m (metra) rur polietylenowych HD-PE (instalacji odwodnienia) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie projektu technologicznego instalacji odwodnienia,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów podwieszających,
- zamocowanie elementów podwieszających,
- montaż rur i kształtek, w tym czyszczaków i kompensatorów,
- wykonanie wszystkich połączeń,
- wykonanie i rozbiórka ewentualnych pomostów roboczych,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w ST.
Cena zamontowania 1szt (sztuki) wylotu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie prefabrykatu i materiałów dodatkowych,
- wykonanie podłoża pod przewód i prefabrykat oraz warstwy ochronnej,
- zamontowanie wylotu,
- wykonanie umocnienia nad przewodem.
9.3 Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
-roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2. M-13.02.01
Beton niekonstrukcyjny
10.2. Normy
Dla prefabrykatu i betonu podkładowego zgodnie ze STWiORB M-13.02.01 Beton niekonstrukcyjny.
3. PN-EN ISO 2505:2006P Rury z tworzyw termoplastycznych -- Skurcz wzdłużny -- Metoda i warunki badania
4. PN-EN ISO 580:2006P Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Kształtki
wtryskowe z tworzyw termoplastycznych -- Metody wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania
5. PN-EN ISO 1133:2011E
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika
szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych
6. PN-EN ISO 9969:2008P Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowej
7. PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową -- Wymagania i
metody badań
8. PN-EN 10210-1:2007P Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy
9. PN-EN 10210-2:2007P Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
10. PN-EN 10224:2006P Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych –
Warunki techniczne dostawy
10.3. Inne dokumenty
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. nr 63, poz. 735
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