SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót polegających na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawła II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren położony jest między ul. Kaliską a ul. Jana Pawła II w Poznaniu (obręb Śródka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska
60-194 Poznań
Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wykonawca
Wyłoniony w przetargu
Przyszły użytkownik
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska
60-194 Poznań
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu zieleni
przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawła II w Poznaniu.
Realizacja ma na celu poprawę użytkowania i estetyki obszaru.
1.3.2 Ogólny zakres robót
Projekt obejmuje prace budowlano- ogrodnicze.
1.3.3 Zakres robót towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące stanowi:
-obsługa geodezyjna,
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
-powykonawcza dokumentacja techniczna
Roboty tymczasowe:
-organizacja i likwidacja placu budowy,
Koszty prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie – koszty te należy wliczyć w cenę
umowną.
1.4

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych
M.1 – MAPA ORIENTACYJNA
1.1 – INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
1.2 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.3 – PROJEKT NAWIERZCHNI
1.4 – PROJEKT ZIELENI
D.1 – Schemat wykonania zabruku
D.2a-e – Model ławki
D.3 – TARAS DREWNIANY
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D.3a – TARAS DREWNIANY – ROZMIESZCZENIE DESEK I LEGARÓW
D.3b – TARAS DREWNIANY – PRZEKROJE
P.1a – PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI MINERALNEJ
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
- D-M-00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
- D-04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
- ST-04.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO
- D-09.01.01 ZIELEŃ
1.4.3

Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.5
Definicje i skróty
1.5.1. Specyfikacje techniczne- oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału,
produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał,
produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego.
Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów,
uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają
one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania,
kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów
ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i
elementów tworzących te roboty;
1.5.2 Normy- oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową
(droga).
1.5.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.5.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
1.5.5. Inspektor nadzoru– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót.
1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.5.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.5.9. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
1.5.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
1.5.11. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika
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projektu.
1.5.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża.
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.5.13. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.5.14 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.5.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.5.16. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.5.17. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.5.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.6. Prowadzenie robót
1.6.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych
wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do
przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych
robót.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.
1.6.2 Koordynacja z władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami (lub
administratorami) tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Przed przystąpieniem do robót, które mogą kolidować z urządzeniami podziemnymi i
napowietrznymi należy powiadomić o tym odpowiednie instytucje (służby).
Przed przystąpieniem do przebudowy urządzeń obcych należy poinformować o tym ich
właścicieli (lub zarządzających). Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzgodnienie z zarządzającym czasu
przeprowadzonych robót i uzyskanie zgody na ich rozpoczęcie. Roboty związane z usunięciem kolizji
(przebudową urządzeń obcych) należy prowadzić w taki sposób, aby spowodować jak najmniejsze
przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich użytkowników.
1.6.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzętu materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem
robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiającego.
1.6.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.1

2. Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy
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Teren budowy stanowi teren zieleni otwartej. Jest to obszar ogólnodostępny, z licznymi
starodrzewami.
2.1.2

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.
Zaplecze budowy należy zorganizować na działkach należących do przedmiotu opracowania.
Szczegółową organizację robót i zaplecze opracuje i wskaże wykonawca. Wszelkie niezbędne do
prawidłowego wykonania prac media wykonawca zapewni we własnym zakresie na koszt własny.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2.2

Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.1 Ochrona i zabezpieczenie chodników i jezdni
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu
zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Wykonawca dokona uzgodnień z właściwym organem administracyjnym dróg dot. lokalizacji
i sposobu wykonania tymczasowego wjazdu na budowę. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
2.2.2. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
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W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego.
2.2.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Należy stosować się do wymogów dotyczących ochrony drzew na placu budowy.
2.2.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.2.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót jest zobowiązany opracować
i przedstawić do akceptacji projekt zaplecza robót.
Wykonawca przygotuje – oczyści teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbędne
urządzenia i instalacje, wykona pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i składowe oraz inne
pomieszczenia potrzebne Wykonawcy przy realizacji robót. Należy wykonać wszystkie niezbędne drogi
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dojazdowe i wewnętrzne, potrzebne Wykonawcy. Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie
urządzenia, instalacje, biura, drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz place i następnie oczyścić teren i
doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
2.3.

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
2.3.2

Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót
2.3.3

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robót.
2.3.4

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.
2.3.5 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
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sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i
załadunku
materiałów.
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
umowy.
2.4
Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione
na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego
realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawcę,
daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy
daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;
wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo
zostały przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy,
-
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muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2

Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
- Pozwolenie na budowę ;
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
- Protokoły odbioru robót,
- Opinie ekspertów i konsultantów,
- Korespondencja dotycząca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1

Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów,
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie
przez wykonawcę.
2.5.2

Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i
w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w
umowie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak,
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych
powiązań.
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Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
Nazwa inwestycji:
- Nr umowy:
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
- Tytuł dokumentu
- Numer dokumentu lub rysunku
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element
Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań
z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
2.5.3

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
2.5.4

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany
zarządzającemu realizacją umowy.
2.5.5

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o
stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2. Spis treści
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres
pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
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12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością
smarowania
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i
alarmowych
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.
3.

Zarządzający realizacją umowy – Inspektor Nadzoru
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy
i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
4.
4.1

Materiały i urządzenia
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
4.2

Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
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żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
4.3

Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający
realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający
pełną zgodność tych materiałów
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
4.4

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną
użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6

Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
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wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6.

Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w
terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
7. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia powinny być wykonywane w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
8.

Kontrola jakości robót

8.1

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania
jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
8.2

Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
8.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne,
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę
wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną
poniesione przez wykonawcę.
9.

Obmiary robót

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
9.2

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
9.3

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
10.
Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
10.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
16

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
10.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
10.4 Odbiór ostateczny robót
10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 10.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na własny koszt
następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6. atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
10.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
11. Podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, stanowisk pracy dźwigów itp.) koszty
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp., usługi obce na rzecz budowy, koszty
projektów uzupełniających, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
- opłaty eksploatacyjne na rzecz administratora drogi związane z korzystaniem z terenów drogi,
nadzorem służb drogowych nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnień z administratorem
drogi, koszty ewentualnych zamknięć drogi, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjnokartograficznej
- opłaty eksploatacyjne na rzecz właścicieli związane z korzystaniem z terenów obcych,
- opłaty eksploatacyjne na rzecz właścicieli urządzeń obcych związane z korzystaniem z terenów
i urządzeń, zakłóceniami w ciągłości pracy tych urządzeń, nadzorem odpowiednich służb nad
prowadzonymi robotami, koszty uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych wynikłe w trakcie
budowy, koszty zabezpieczeń dla urządzeń obcych, koszty ewentualnej tymczasowej
przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń dla objazdów,
obcych koszty dodatkowych rusztowań, koszty uporządkowania terenu,
- koszty wykonania, oznakowania i utrzymania objazdów tymczasowych, koszty dozorowania
objazdów, koszty przygotowanie terenu, koszty dzierżawy terenu
- koszty ekspertyz dotyczące wykonywanych robót,
- koszty ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Koszt wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest wliczony w cenę umowną.
12.

Przepisy związane

12.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami.
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Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
12.2

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z późniejszymi zmianami
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881)
wraz z późniejszymi zmianami
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodności, wymagań jakie powinny
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 195/2004
poz.2011)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041)
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
11. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).
14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z
09.02.2004 r. poz. 177 - z późniejszymi zmianami) wraz z obowiązującymi przepisami
wykonawczymi.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót polegających na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawła II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren położony jest między ul. Kaliską a ul. Jana Pawła II w Poznaniu (obręb Śródka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem koryta, z profilowaniem i zagęszczaniem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- Spycharki gąsienicowe,
- Koparki,
- Płyty wibracyjne
- Walce statyczne, gładkie,
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.
4.2. Transport materiałów
Nie występuje.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta bezpośrednio przed rozpoczęciem
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robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania
koryta, profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstwy odcinającej.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robot w odstępach nie większych niż co 10
metrów.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być przetransportowany zgodnie z
projektem w nasyp lub usunięty z terenu budowy.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez
Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy
nasypu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Zagęszczanie podłoża wykonywane w sposób mechaniczny lub ręczny należy kontynuować do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od Is = 1,00. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli
po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania geosyntetyku i wykonania warstwy odcinającej,
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D- M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego wyprofilowanego podłoża
Lp.
Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
badań i pomiarów
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1
2
3
4
5
6
7

Szerokość
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)
Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża

10 razy na 1 km
co 20 m na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm.
6.2.3. Równość profilowanego podłoża
Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +2 cm, -3 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±10 cm.
6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od 1,00. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia
nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
Odbiór zagęszczonego podłoża jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikających i
ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robot.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00. 00 „Wymagania
ogólne” pkt 10.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- odspojenie gruntu,
- profilowanie podłoża,
- doprowadzenie do wilgotności optymalnej wraz z dostawą wody,
- zagęszczenie,
- utrzymanie podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót polegających na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawła II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren położony jest między ul. Kaliską a ul. Jana Pawła II w Poznaniu (obręb Śródka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z:
- wykonaniem rowka pod obrzeże z przerzutem gruntu w nasyp,
- wykonaniem ławy betonowej z oporem,
- ustawieniem obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości
3 cm i ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.6.
2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
2.2. Stosowane wyroby
Wyrobami stosowanymi są:
- Obrzeże z betonu wibroprasowanego klasy o wymiarach 6x20x100 cm i 10x25x100cm
- Piasek, powinien spełniać wymagania PN-EN 13242. [4],
- cement portlandzki wg PN-EN 197-1 klasy co najmniej „32,5”[7],
- woda wg PN-EN 1008:2004 [8],
- kruszywo do betonu wg PN-EN 12620 [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
Należy stosować obrzeża betonowe spełniające wymagania PN-EN 1340 dla klas oznaczonych
D, T i H.
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki
- długości ±1% z dokładnością do mm i nie więcej niż 10 mm,
- grubość i wysokość ±3% z dokładnością do mm i nie więcej niż 5 mm.
- inne wymiary – Różnica między wynikami pomiarów tego samego wymiaru nie powinna przekraczać
5 mm.
- dla powierzchni określanych jako płaskie i dla krawędzi określanych jako proste, dopuszczalne
odchyłki płaskości i prostoliniowości dla długości pomiarowej 800 mm wynoszą ±4mm
2.3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne
- Ubytek masy po badaniu zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających wartość średnia ≤
1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2,
- Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 5 MPa i pojedynczy wynik ≥ 4 Mpa,

26

- Odporność na ścieranie wg metody z zał. G ≤ 23 mm lub wg. Metody alternatywnej z zał. H ≤ 20
000 mm3/5000 mm2.
Na łukach należy stosować obrzeża łukowe o promieniach zgodnych z dokumentacją
projektową. Jeśli brak takich na rynku mogą być stosowane proste, o długości 33 cm dla promienia ≤
3 m i długości 50 cm przy promieniach > 3m i ≤ 6 m oraz o długości 100 cm przy promieniu > 6 m.
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
2.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według wymiarów.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5cm
większa niż szerokość obrzeża.
2.5. Wyroby na ławę
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton wg PN-EN 206-1 [2], klasy C16/20 , XF4,
CL040, Dmax 31,5, D2,2 i S2.
2.6 Wyroby na podsypkę i do wypełnienia spoin
Należy stosować piasek kategorii GTFA20, f5 o wskaźniku rożnoziarnistości ≥ 5 odpowiadający
wymaganiom PN-EN 13242 [4] oraz cement i wodę spełniające wymagania norm zapisanych w
punkcie 2.2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych wyrobów jak w STWiORB D-08.01.01b „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robot powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robot obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie rowka,
3. wykonanie ławy,
4. ustawienie obrzeży,
5. wypełnienie spoin,
6. roboty wykończeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robot należy, na podstawie dokumentacji projektowej ustalić dane niezbędne
do szczegółowego wytyczenia robot oraz wytyczyć je w planie i wysokościowo.
5.4. Wykonanie ławy
5.4.1. Rowek pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego rowek pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy
w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu deskowania ławy. Wskaźnik zagęszczenia dna
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 1,00 według normalnej metody Proctora.
5.4.2. Ława betonowa
Ławę betonową z oporem wykonuje się w deskowaniu. Betonowanie ław należy wykonywać
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [9], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne
o grubości 2 cm wypełnione styropianem.
Zagęszczanie betonu ławy należy zakończyć przed początkiem wiązania cementu. Ława winna być
utrzymywana w stanie wilgotnym przez 7 dni.
5.5. Ustawienie obrzeży betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży
Niweleta obrzeża i wysokość obrzeża nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego
powinna być zgodna z dokumentacją projektową . Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu
obsypana piaskiem. Żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Grunt, w którym zostanie
obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać
wypełnione piaskiem opisanym w punkcie 2.6.
5.5.2. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej
Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej
o grubości 5 cm po zagęszczeniu z mieszaniny cementu i piasku w stosunku 1:3.
5.5.3. Wypełnianie spoin
Spoiny obrzeży należy wypełniać przy użyciu materiałów wymienionych w punkcie 2.6.
5.6. Roboty wykończeniowe
Do robot wykończeniowych należą prace porządkujące otoczenie terenu robot.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania i pomiary wyrobów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Zbadane i pomierzone winny być wszystkie właściwości i cechy
zapisane w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie rowka pod ławę
Należy sprawdzać wymiary rowka co 100 m, jego dna co 300 m. Tolerancja dla szerokości
wykopu wynosi ±2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny
górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia
mogą wynosić ±1 cm. Rzędne należy sprawdzać co 100 m.
b) wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
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- dla wysokości ±10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ±10% szerokości projektowanej,
- dla wysokości oporu ±10%.
c) równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może
przekraczać 1 cm,
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
– Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±5 cm i należy
je sprawdzać co 500 m.
6.3.3 Sprawdzenie ustawienia obrzeży
Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego wykonuje się zgodnie z wymaganiami pkt
5.5, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ±5 cm i należy je sprawdzać co 300 m.,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego,
- m (metr) rowka pod obrzeże,
- m3 ławy betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonany rowek,
- ława z dylatacjami,
- wykonana podsypka.
9. PODSTWIORBAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wyrobów i materiałów,
- wykonanie rowka,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża z zagęszczeniem,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
4. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe
5. PN-EN 13242 Kruszywa do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, na Drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
6. PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
ST - 04.01
NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA MINERALNEGO
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót polegających na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawła II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren położony jest między ul. Kaliską a ul. Jana Pawła II w Poznaniu (obręb Śródka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z:
- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchnię typu HANSE GRAND lub
równoważnej
- warstwa o grub. 12 cm frakcji 0/31,5 mm
- Wykonanie nawierzchni dynamicznej frakcji 0/16 mm typu HANSE MINERAL bądź równoważnej
warstwa grub. 5 cm
- wykonanie wierzchniej nawierzchni frakcji 0/8mm typu HANSE GRAND bądź równoważnej warstwa
grub. 3 cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która
stanowi warstwę nośną nawierzchni dla ścieżek spacerowych, alei w parkach, ścieżek rowerowych ,
leśnych, cmentarzy, placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.6.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje się łupki wysokogórskie, wiążący żwir i
kamień naturalny. Zastosowany materiał nie może ulegać kruszeniu się podczas eksploatacji i nie
pylić. Powinien zachować odporność na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.
2.3. Wymagania dla materiałów
W celu wykonania nawierzchni mineralnych należy używać jedynie takiego materiału, który został
wyprodukowany z kamienia naturalnego.
Materiał przeznaczony do budowy ciągów pieszo-rowerowych powinien posiadać stosowne atesty oraz
deklaracje świadczące o dopuszczeniu danego materiału do obiegu w budownictwie, a szczególności:
− ocenę tolerancji roślin na nawierzchnię mineralną atest higieniczny świadczący o przeznaczeniu do
budowy ścieżek pieszo-rowerowych;
− ocenę przydatności mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz wierzchnich
warstw ścieżek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
5. WYKONANIE ROBÓT
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
5.2. Przygotowanie podłoża
Warstwy nawierzchni mineralnych powinny być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do podbudowy.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Warstwy nawierzchni mineralnej powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.
Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.
Warstwa pośrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrząsarką lub walcem wstrząsowym).
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do mniejszych
powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko
wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W czasie
silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.
Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych
(słońce –deszcz – słońce itd.).
Nawierzchni mineralnych nie należy wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do
temperatury zamarzania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej ST
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.3.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według
PN-B-06714-17 [5].
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub według metody obciążeń
płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
6.3.4. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
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mineralnego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13.PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18.PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.PN-B-30020 Wapno
20.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23.PN-S-96035 Popioły lotne
24.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25.BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
26.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
28.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót polegających na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawła II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren położony jest między ul. Kaliską a ul. Jana Pawła II w Poznaniu (obręb Śródka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna 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
zakładaniem i pielęgnacją zieleni i obejmują :
- sadzeniem drzew z zaprawą dołów, wraz z palikowaniem,
- sadzeniem krzewów
- sadzenie tawa, bylin i roślin cebulowych
- wycince drzew i młodych krzewów
- zakładaniem trawników z siewu na terenie płaskim
- rekultywację trawników
- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrębków drzewnych,
- wykonaniem ściółkowania z zrębków drzewnych
- zakupem i transportem materiałów wykończeniowych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny – drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
1.4.8. Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika.
1.4.9. System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.
1.4.10. Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny.
1.4.11. Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.
1.4.12. Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na
cyklicznym przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M00.00.0 „Wymagania ogólne” pkt 4.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w

36

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Gleba dowieziona stosowana do nasadzeń roślin oraz wykonania trawników musi pochodzić z
rzetelnego źródła i cechować się następującymi charakterystykami:
- optymalne pH 5,5 - 6,8 (odstępstwo w przypadku roślin o innych wymaganiach glebowych)
- frakcja ilasta 5-25%
- zawartość substancji organicznej w suchej masie nie mniejsza niż 4%
- chłonność nie mniejsza niż 25%
- struktura gruzełkowa
- minimalna zawartość kamieni – maksymalna średnica kamieni 30mm
- wolna od zanieczyszczeń, gruzu, korzeni, nasion, podglebia oraz nie skażona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób
uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą z wymaganiami jakościowymi drzew
alejowych i krzewów np. według zaleceń jakościowych ZSP. Właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, producent.
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego zwarte zostały w opisie do projektu.
Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego materiału roślinnego. W przypadku
dostarczenia materiału niezgodnego z zapisami w SIWZ oraz SST, Wykonawca ponosi koszty wymiany,
transportu roślin oraz odpowiada za ewentualne opóźnienia w zakończeniu prac spowodowane
koniecznością ich wymiany. Takie opóźnienia nie będą podstawą do aneksowania terminu
umowy/zlecenia.
Wymagania ogólne:
Sadzonki powinny być odpowiednio uformowane z zachowaniem charakterystycznych cech
gatunkowych i odmianowych oraz posiadać cechy:
- wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika
- przewodnik prosty, widoczny
- dobrze zabliźnione blizny na przewodniku
- wyraźnie widoczny przyrost roczny prosto wydłużający przewodnik
- prawidłowo rozwinięty system korzeniowy z licznymi korzeniami włośnikowymi widocznymi
na korzeniach szkieletowych
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową system korzeniowy powinien być odpowiednio
wykształcony i nieuszkodzony
- pędy korony nie powinny być przycięte
- pędy korony u drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone
Wady niedopuszczalne:
- uszkodzenia mechaniczne roślin
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika
- widoczne ślady żerowania szkodników
- widoczne objawy chorobowe
- odrosty z podkładki
- uszkodzenie i zmarszczenie kory na częściach nadziemnych i podziemnych
- źle uformowana korona – występowanie dwóch i więcej przewodników
- przesuszenie bryły korzeniowej
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- źle zrośnięte miejsce szczepienia
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
2.7 Zrębki drzewne
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew, krzewów.
Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do
ściółkowania mis i rabat należy użyć przekompostowanych zrębków drzewnych (70 % drzew
liściastych), o frakcji 20 – 40 mm.
2.8 Pozostałe elementy
System stabilizacji drzew w postacie palików drewnianych impregnowanych o wymiarach fi 8cm, wys.
250cm w ilości 3 szt/drzewo oraz rygli poprzecznych w ilości 12szt/drzewo (jeden rząd na górze, 3
rzędy przy ziemi).
System podziemnej stabilizacji drzew typu GEFA – stosować przy tarasie drewnianym.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
- łopat, grabi, taczek,
- sprzętu do podlewania roślin,
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień : piły mechaniczne, piły ręczne, wysięgnik koszowy
samojezdny, siekiery.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiału szkółkarskiego powinien być przeprowadzony w zamkniętym odpowiednio
dostosowanym samochodzie
Przy transporcie należy zwrócić szczególną uwagę na:
- zabezpieczenie bryły korzeniowej
- zapewnienie odpowiedniej wilgotności i temperatury systemu korzeniowego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy metoda transportu roślin spełnia wymienione standardy.
Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego. Wszelkie uszkodzone okazy,
wykazujące zły stan jakościowy tj. uszkodzony system korzeniowy, objawy chorobowe muszą być
natychmiast wymieniane na nowe na koszt Wykonawcy.
Nie przewiduje się długiego okresu przechowywania materiału szkółkarskiego na placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować uprzednio miejsca dla nasadzeń.
W przypadku krótkotrwałego przechowywania roślin należy umieścić je w miejscu zacienionym,
osłoniętym od wiatru, nie dopuszczając do przesuszeniu bryły korzeniowej. W tym celu najlepiej
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zadołować rośliny, a ich korzenie obsypać substratem. Rośliny w kontenerach należy rozstawić w
miejscu zacienionym z możliwością ich podlewania.
Drogę dojazdową należy uzgodnić z Zamawiającym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm
nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST
przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje
inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.
5.2.2. Regeneracja istniejących trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych regeneracją trawnika są następujące:
- okres regeneracji trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną
jesień lub na wiosnę (od 15 IV do 15 V),
- pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyż z
wygrabieniem filcu
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- istniejąca trawa nisko skoszona
- trawnik należy dosiać (wymagania jak w 5.2.1)
- wysiać nasiona wolnodziałające w dawce podanej przez producenta
5.2.3. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można
przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku
wysianej trawy,

39

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od
założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych
porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Sadzenie roślin
 Przed przystąpieniem do prac nasadzeniowych należy oczyścić teren z resztek pobudowlanych
oraz wyznaczyć miejsca nasadzeń zgodnie z dok. projektową. Do Wykonawcy należy
wywiezienie zanieczyszczeń na własny koszt.
 Sadzenie roślin należy wykonać w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej
wilgotności podłoża
 Prace należy wstrzymać jeżeli warunki pogodowe mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość i
zdrowotność roślin. Nie należy przeprowadzać prac podczas mrozów, silnych upałów i susz oraz
po okresie długotrwałych i silnych opadów
 Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin tj. doły zalane wodą, zbite
podłoże, zmarznięta ziemia oraz silne, wysuszające mroźne wiatry
 Termin sadzenia jest uzależniony od formy sadzonej rośliny:
- rośliny z bryłą korzeniową należy sadzić jesienią (po opadnięciu liści) lub wczesną wiosną
(przed rozwojem liści). Zabrania się przeprowadzenia prac podczas mrozów i mroźnych wiatrów.
- rośliny kontenerowe można sadzić przez cały rok pod warunkiem panowania odpowiednich
warunków pogodowych i glebowych.
 Rośliny należy rozmieścić w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rośliny powinny być
posadzone w pozycjach oraz ilościach wyznaczonych na projekcie, a stosowany materiał
szkółkarski powinien być w całości wyrównany i dopasowany kształtem tak aby uzyskać
zamierzony efekt projektowy.
5.3.1 Pielęgnacja drzew
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 3 lat po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch
pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),
- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew,
- odchwaszczaniu ziemi,
- uzupełnianiu ściółki,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- kontrolowaniu chorób i szkodników,
- poprawy struktury i wyglądu drzew,
- poprawianiu misek,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
- cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające,
- kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa
- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),
leczeniu uszkodzeń.

5.3.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
Ogólne zagrożenia podczas prac budowlanych:
Podczas prac budowlanych często dochodzi do zmian gęstości gleby lub do umocnienia nawierzchni
tuż przy strefie korzeniowej co może prowadzić do zaduszenia drzewa. Także ruch pojazdów ciężkich i
praca maszyn budowlanych może spowodować mechaniczne lub termiczne uszkodzenie pnia lub
korzeni. Nieprawidłowe składowanie materiałów budowlanych jest często przyczyną zatrucia korzeni
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lub oparzenia listowia. To wszystko prowadzi do redukcji drzewostanu. Aby temu zaradzić należy
zabezpieczyć drzewa podczas prac budowlanych.
Cel :
Sposoby zabezpieczania drzew istniejących oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom
wykonywanych prac.
Zagęszczenie gruntu
Opis zagrożenia:
Przyczyn zagęszczenia gruntu wokół drzewa jest wiele: ruch pojazdów, udeptywanie, nieprawidłowe
składowanie materiałów, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz
stawianie budynków tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu glebowego z 12-20% do
1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie mają ograniczone lub uniemożliwione
oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzełkowej a tym
samym do ograniczenia wsiąkanie wody opadowej i zniszczenia życia biologicznego w glebie.
Rozwiązania:
Nie wolno w obrębie drzewa składować materiałów chemicznych i fizycznych szkodliwych dla korzeni
i gleby (np. beton, chemikalia, wapno) a także impregnowanych desek. W razie konieczności (po
zezwoleniu inwestora) można składować materiały nie zanieczyszczające glebę (stal,
nieimpregnowane deski itp.) a także postawić budynek tymczasowy. Jednakże podczas tych czynności
należy odpowiednio zabezpieczyć drzewo poprzez ogrodzenie go palami. Ziemia pod drzewem
powinna być pokryta 0,2 m warstwą żwiru, drobnego tłucznia lub grysu (nie wolno jednak
stosować wapieni gdyż zmieniają one pH gleby. W razie nie zabezpieczenia gleby pod drzewem
przed ugniataniem należy usunąć zagęszczenie gleby (jednakże jest to trudne i łatwiej jest temu
zapobiec). Można to zrobić poprzez powierzchniowe spulchnianie gleby, wysiew głęboko korzeniących
się roślin motylkowych (łubin), ręczną wymianę powierzchniowej warstwy gleby.
Prace ziemne
Opis zagrożenia:
Prace ziemne to najczęściej wykopy pod fundamenty budynków, mury oporowe lub pod ogrodzenia, a
także w celu położenia kabli, rurociągów, krawężników itp. Przez te działanie uszkodzeniu może ulec
system korzeniowy drzewa. Najbardziej narażoną częścią korzenia jest jego system włośnikowy czyli
najdrobniejsze korzenie, które pobierają wodę z gleby.
System korzeniowy wolno rosnącego drzewa sięga do ok. 60 cm. Podczas prac budowlanych może
on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzęt) co spowoduje jego redukcję, ale także może
ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrożenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwiększa długi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidłowy termin prac
ziemnych. Najbardziej groźne jest przeprowadzanie prac zimą (-ze względu na duże zagrożenie
przemarznięcia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze względu na możliwość wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narażać drzew na tego typu uszkodzenia
należy rozpocząć prace ziemne jesienią gdy opadną liście (-jest to pora idealna dla drzew) oraz
ograniczyć możliwie jak najbardziej czas, w którym korzenie będą odsłonięte.
Prace ziemne przy korzeniach powinno się wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczą korzenie ale także warstwę wokół nich. Na skutek mechanicznego
uszkodzenia dostaną się do korzeni grzyby (zwiększy się rozkład korzeni) ale także wektory różnych
chorób co w efekcie może spowodować zamieranie drzewa.
Rozwiązania:
Podstawowym zabiegiem ochrony systemu korzeniowego jest zastosowanie ekranu korzeniowego.
Ekrany te mają pomóc w regeneracji systemu włośnikowego (najdrobniejszych korzeni) dlatego należy
je zakładać w odległości powyżej 2/3 zasięgu korzeniowego licząc od pnia. Zakładanie ekranu należy
przeprowadzić rok przed rozpoczęciem prac ziemnych w odległości 50 cm od przewidywanego
wykopu. Należy wykopać ręcznie rów o głębokości systemu korzeniowego (lub głębokości wykopu,
ale nie głębiej niż 2 m). Po wykonaniu rowu trzeba odciąć korzenie i zabezpieczyć je odpowiednim
środkiem przed infekcją. Od strony przewidywanego wykopu należy zamontować paliki, na których
umieszcza się druty i tkaninę workową. Całość zasypać dwiema warstwami: głębszą- stanowi martwica
mineralna (pospółka żwirowo-piaskowa) oraz powyżej- substrat ziemny urodzajny składający się z
60% ziemi kompostowej, 20% piasku i 20% torfu. Całość zakopanego rowu intensywnie podlewać.
5.4 Usunięcie drzew i krzewów
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Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową Inwentaryzacja dendrologiczna
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
- wywiezienie pni na wskazane przez inwestora miejsce
- wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, na miejsce wyspecjalizowanych kompostowni lub
rozdrobnienie na materiał biodegradowalny
- zasypanie dołów po wykarczowanych drzewach.
Wymagania:
- Przed przystąpieniem do prac przy wycince drzew należy dokonać wizji w terenie, a następnie
zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa.
- Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia.
- Następnie ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół, w przypadku na brak
możliwości położenia całego drzewa.
- Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa
- W celu usunięcia karpy korzeniowej należy wykonać wykop i poodcinać główne korzenie, a następnie
maszynowo wybrać karpę z ziemi, zachowując szczególną uwagę przy pracach w pobliżu infrastruktury
podziemnej
- Drewno, karpę korzeniową i gałęzie należy ułożyć w stosy i wywieźć.
- Doły powstałe po usunięciu korzeni należy wypełnić ziemią urodzajną.
- Krzewy należy usuwać poprzez ścięcie ręczne wszystkich gałęzi na wys. 0,5m od poziomu gruntu, a
następnie pozostałą część z systemem korzeniowym wykopać ręcznie lub mechanicznie zachowując
szczególną uwagę przy pracach w pobliżu infrastruktury podziemnej.
- Po usunięciu korzeni krzewów powstałe doły należy wypełnić ziemią urodzajną.
- Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu – rębaka
do gałęzi.
- Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu.
- Materiał roślinny pochodzący z wycinki należy wywieźć na uzgodnione z Zamawiającym miejsce jak
wyżej
- Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Kierownik robót powinien posiadać wyższe wykształcenie ogrodnicze oraz minimum 3
letnie doświadczenie w koordynacji prac.
Kontroli będzie podlegała ziemia urodzajna. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia
badań podłoża w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu przy ul. Sieradzkiej 29, Poznań,
61 868 97 51 oraz przedstawienia wyników Pracowni Projektowej oraz Inwestorowi.
Kontrola robót związanych z nasadzeniami roślin dotyczy:
- zgodności realizacji nasadzeń z projektem (zgodność miejsca, rozstaw),
- zgodność gatunkowa, odmianowa oraz ilościowa wykonanych nasadzeń z projektem,
- jakość posadzonego materiału (w tym zdrowotność, zgodność parametrów roślin z projektem)
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
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- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Nasadzenia roślin
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewa oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, i jakości ziemi urodzajnej,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodności z normami: PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- prawidłowego rozłożenia ściółki ,
- prawidłowych cięć po posadzeniu
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
10. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót
stanowiącym załącznik do projektu.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakładanie trawników,
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 rabat obejmuje:
- przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- zasadzenie materiału roślinnego,
- ściółkowanie terenu
- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena nasadzeń 1 rośliny obejmuje:
- przygotowanie podłoża (wymiary dołów, wymiana gruntu),
- zasadzenie materiału roślinnego, (system palikowania)
- ściółkowanie terenu
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- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena wykonania wycinki obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z
inwestorem, lub zrębkowanie gałęzi,
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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