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1.

WSTĘP
1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych jak niżej:
A) Zbiornik retencyjny na wodę pitną V=100m3 wraz z fundamentem

1 kpl.

z izolacją z wełny mineralnej i blachy stalowej ocynkowanej – profil trapezowy
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem) Informacja o poziomach wody sprzężona ze
zbiornikami istniejącymi
B) Rurociągi technologiczne do zbiornika wraz z zasuwami i studniami:

1.2.

- PE/PCV Ø 110mm PN 10 (R. TŁOCZNY)

13,0m

- PE/PCV Ø 160mm PN 10 (R. SSĄCY)

15,0m

- PCV Ø 160mm SN 8 lita (R. SPUSTOWY)

3,0m

- PCV Ø 160mm SN 8 lita (R. PRZELEWOWY)

18,0m

- Zasuwa Ø 150mm

2 kpl.

- Zasuwa Ø 100mm

1 kpl.

- Trójnik Ø 100/100

1 kpl.

- Trójnik Ø 150/150

1 kpl.

- Studnia rewizyjna PCV/PE 600mm

1 szt.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak wyżej.

1.4

Określenia podstawowe

Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Rodzaje materiałów

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktów głównych projektowanych obiektów budowlanych należy
stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury
metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania projektowanych obiektów budowlanych,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość
około 0,5m i przekrój prostokątny.
2.1.2 Usunięcie warstwy humusu
Warstwę humusu należy zebrać z trasy obiektu i składować w taki sposób, aby było
możliwe wykorzystanie do odtworzenia stanu pierwotnego.
2.1.3. Roboty rozbiórkowe
Ewentualne gruzy betonowe z rozbiórki czy też inne należy wywieźć na miejsce
wskazane przez Inwestora.
3.
3.1.

SPRZĘT
Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego położenia projektowanych obiektów budowlanych i
punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:









teodolity lub tachometry,
miary liniowe,
poziomice,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe i szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia położenia projektowanych obiektów i ich punktów
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
3.2.

Sprzęt do usuwania warstwy humusu (jeśli dotyczy)

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować np:





równiarki,
spycharki,
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w
miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym
nie jest możliwe,
koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

3.3.

Sprzęt do robót rozbiórkowych

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych może być
wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:







spycharki, ładowarki
samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze
zrywarki,
młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne,
pilarki spalinowe,
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koparki,
frezarka do asfaltu,
piła do asfaltu

4.
4.1.

TRANSPORT
Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia położenia obiektów budowlanych można przewozić
niskopodwoziowymi środkami transportu.

4.2.

Transport humusu i darniny

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu (przewidziano tymczasowe odłożenie humusu na odkład)

4.3.

Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki i wycinki można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym projektowanym obiekcie budowlanym
sporządzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów
znajdujących się na terenie projektowanych robót z adresem obiektu i krótkim opisem stanu
technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.

5.2.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów
głównych projektowanych obiektów budowlanych oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia projektowanych
obiektów budowlanych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych projektowanych obiektów budowlanych i (lub) reperów
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomić o tym Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane
przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku
obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne projektowanych obiektów budowlanych i punkty
pośrednie osi obiektów budowlanych muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.

5.3.
dotyczy)

Zdjęcie warstwy humusu i wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (jeśli

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub
wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub wskazana przez Inżyniera według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

5.4.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych
w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi lub wskazanych przez Inżyniera.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane
elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w
specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie
z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu
budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty
budowlane należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu
i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za
składowanie materiałów z rozbiórki.
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5.5.

Wykonanie wycinki drzew i krzaków (NIE DOTYCZY)

Wycinka drzew i krzaków obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich przeszkadzających
drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub
wskazanych przez Inżyniera. Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Zamawiający.
Wycinkę drzew i krzewów można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. O ile uzyskane materiały z wycinki nie stają się
własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inżyniera. Materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną
stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po wykarczowaniu. znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty
budowlane należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu
i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne”

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem położenia projektowanych
obiektów budowlanych i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad
określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej specyfikacji.

6.2.

Kontrola usunięcia humusu (jeśli dotyczy)

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy
humusu.

6.3.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni,
chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacji
technicznej „Roboty ziemne".

6.4

Kontrola jakości wycinki drzew i krzewów (nie dotyczy)

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót związanych
z wycinką drzew i krzewów.

7.

OBMIAR ROBÓT

Zgodnie ze specyfikacją.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem położenia projektowanych obiektów budowlanych w
terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
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Ilość wybranego humusu zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni, z której
usunięto humus.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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