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1. RENOWACJA STAWÓW
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem
niniejszej szczegółowej specyfikacji
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
z renowacją 2-ch stawów w Węgrzynowicach.

technicznej
związanych

Prace te winny być wykonane w celu utrzymania koryt zbiorników
wodnych w prawidłowym przekroju, utrzymania prawidłowego spływu
wielkich wód i tym samym przeciwdziałaniu powodzi, ale także poprawy
warunków ekologicznych , jako swoisty użytek ekologiczny zapewniający
bytowanie drobnej zwierzynie związanej z ekosystemami wodnymi
i mokradłowymi.
Wyżej wymienione prace przede wszystkim polegają na:
a) wykoszeniu i wygrabieniu skarp zbiorników wodnych;
b) uzupełnieniu wyrw w skarpach cieków i zbiorników wodnych;
c) odmuleniu zbiorników wodnych;
d) uformowaniu skarp zbiorników i obsiewu ich trawą;
e) wywiezieniu odpadów na składowisko odpadów.
Zakres prac obejmuje:
I.
II.

III.
IV.

Osłonięcie istniejących drzew na terenie inwestycji deskami lub
matami słomianymi w celu zabezpieczenia przed otarciami sprzętem
Zabezpieczenie drogi dojazdowej przed uszkodzeniem terenu pracą
sprzętu mechanicznego – taśmą gumową na podsypce z tłucznia
kamiennego 0 ÷16 mm warstwą 10 cm na geowłókninie o gramaturze
250g/m2, wraz z rozbiórką.
Zabezpieczenie skarpy geowłókniną podczas załadunku urobku na
wywrotkę.
Odmulenie dna stawów koparką podsiębierną.
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Ukop urobku z odkładu koparką z transportem wywrotką wraz
z wywozem na najbliższe wysypisko śmieci lub miejsce wskazane przez
Urząd Gminy (np. doły poeksploatacyjne).
VI. Plantowanie terenu – wyrównanie i wyprofilowanie dna stawów.
VII. Wbicie zakonserwowanych pali drewnianych w linii oddzielającej staw
od mokradła.
VIII. Darniowanie terenu na płask bez humusu – uzupełnienie uszkodzeń
terenu.
IX. Formowanie skarp.
V.

Wykonawca
jest
zobowiązany
zagospodarowania osadów.

do

przedstawienia

sposobu

1.2. Materiały i urządzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Do wykonania odmulenia stawów potrzebne
materiały:
Gwoździe budowlane
Deski iglaste obrzezane 19-25 mm kl. 3
Belki iglaste nasycone kl. 3
Maty słomiane
Geowłóknina (np. Polyfelt TS-60)
Tłuczeń kamienny O ÷ 16 mm
Woda przemysłowa
Pale drewniane zabezpieczone ciśnieniowo
Nasiona traw

są

następujące

1.3. Sprzęt
Ze względu na specyfikę stawów jako obiektów o walorach
przyrodniczych ich odmulenie wymaga od wykonawcy robót zastosowania
technologii przyjaznej dla środowiska i prowadzenia robót bez użycia
ciężkiego sprzętu budowlanego.
Do wykonania odmulenia stawów Wykonawca powinien posiadać
następujący sprzęt:
1. Koparkę gąsienicową 0,6 m3
2. Spycharkę gąsienicową 100 kM
3. Samochód wywrotkę 5 -10 Mg
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1.4. Transport
Transport materiałów do renowacji stawów może być dowolny
pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny wodne
i bagienne przewidziane do nasadzeń w zbiornikach wodnych muszą być
zabezpieczone przed uszkodzeniem - wyschnięciem i przemarznięciem.
Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować
w miejscu mokrym, ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy
intensywnie podlewać. W okresie wysokich temperatur przewóz roślin
powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. Pozostałe materiały
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu samochodowego
z zabezpieczeniem przed zniszczeniem.

1.5. Wykonanie robót
Dla planowanej inwestycji przewiduje się roboty ziemne polegające
na przygotowaniu niecek zbiorników oraz rowu łączącego je poprzez
odmulenie i pogłębienie oraz wyprofilowanie dna układu wodnego wraz
z jego brzegami.
Z dokonanego rozpoznania wynika, że część masy ziemnej uzyskanej
przy wykonywaniu robót ziemnych nie może być rozplantowana w obrębie
planowanej inwestycji. Przy większych ruchach mas ziemnych zebraną
ziemię należy uformować w pryzmy – wywóz ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora, znajdujące się w obrębie gminy Budziszewice (transport
na odległość nie większą niż 1,0 km).

1.6. Kontrola jakości robót
Kontrola robót polega na sprawdzeniu:
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
• odpowiedniej jakości wykonania prac (pod względem technicznym
i estetycznym),
• wykonania prawidłowych niecek stawów,
• wyprofilowaniu brzegów stawów,
• wysypaniu piaszczystej plaży nad mniejszym stawem.
• przy odbiorze prac w okresie suchym należy sprawdzić
funkcjonowanie stawów w okresie po występowaniu opadów.
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1.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni stawów, plaży i m3
objętość namułów.

–

1.8. Odbiory robót i podstawy płatności
Podstawowymi
dokumentami
stanowiącymi
podstawę
do
wykonywania robót są:
a) umowa wykonawcy z inwestorem;
b) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót;
c) kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z układem i pozycjami
inwestorskich przedmiarów robót
d) polskie normy PN i BN;
e) dokumenty odbioru odpadów ze składowiska odpadów (karta
przekazania odpadów, bądź faktura za odpady odebrane przez
firmę posiadającą odpowiednią koncesję w powyższym zakresie), w
przypadku ww. firm kserokopię koncesji.
Przedmiotem odbioru robót będzie wykonanie modernizacji
i konserwacji zbiorników wodnych.
Dokonanie odbioru
robót podlegają prace wykonane zgodnie
z kosztorysem ofertowym, opracowanym na podstawie inwestorskiego
przedmiaru robót.
Odbiory częściowe oraz sprawdzenie zaawansowania wykonywanych
robót następować będą po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy zakończenia etapu robót.
Odbiory Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy
i telefonicznie zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający dokonuje go komisyjnie w ciągu 7 dni roboczych od
daty zgłoszenia.
Przez zakończenie robót rozumie się dokonanie odbioru końcowego
bez uwag w terminie realizacji umowy.
Potwierdzeniem dokonania odbioru robót winien być protokół odbioru
robót, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
1.

Odbiór wykonanych prac polegać będzie na przeprowadzeniu
wizualnej oceny jakości wykonanych robót. Należy bezwzględnie

5|Strona

przestrzegać zaleceń inspektora nadzoru autorskiego dotyczących
kwestii wynikłych w trakcie wykonywania prac.
2.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Zastosowanie zamiennych rozwiązań i materiałów dopuszcza się
w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego oraz projektanta.

4.

Wykonawca do dnia odbioru końcowego zadania odpowiada
za kompletność prac.
Cena renowacji stawów obejmuje:
• roboty
przygotowawcze:
wyznaczenie
oczyszczenie i wywóz namułów,

kształtu

stawów,

• dostarczenie materiału budowlanego (pale, kamienie, piasek, darń
– nasiona trawy) zgodnie z dokumentacją projektową,
przygotowanie stawów do pełnienia funkcji małej retencji wody,
• Uformowanie stawów, umocowanie pali w linii stawu (oddzielającej
od mokradła) i wysypania piaszczystej plaży.

2. INFORMACJE DODATKOWE
1.

Ukształtowanie
terenu
należy
dowiązać
wysokościowo
do przebiegających tam urządzeń obcych jak i istniejących na terenie
obiektów i urządzeń (np. istniejące ciągi komunikacyjne itp.).

2.

Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
jak i przebudowę, przełożenie urządzeń kolizyjnych (gdyby takowe
wystąpiły) należy wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci.

3. OBSŁUGA GEODEZYJNA, BADANIA
1.

Do obowiązków wykonawcy należy pełna obsługa geodezyjna
w trakcie trwania robót.

2.

Potwierdzeniem wykonania prac w branży budowlanej, zgodnie z PT,
winna być sporządzona inwentaryzacja powykonawcza z pisemnym
potwierdzeniem
zakresu
rzeczowego
wykonanych
prac.
Inwentaryzacja
powykonawcza
winna
zostać
przedłożona
Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem prac do odbioru.

3.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich
do udokumentowania wymaganej jakości

badań potrzebnych
wykonywanych robót
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i wbudowywanych materiałów, o ile zajdzie taka potrzeba w celu
potwierdzenia prawidłowości wykonania robót.
4.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę punktów osnowy
geodezyjnej lub punktów określających granicę własności
Wykonawca odtworzy je na koszt własny zlecając wykonanie
uprawnionym służbom geodezyjnym.

5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez
niego działania polegające na uszkodzeniu instalacji na powierzchni
jak i urządzeń podziemnych wykazanych na terenie objętym
zadaniem.
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