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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
Z.01.WYMAGANIA OGÓLNE
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji:
Parking wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew.
13 obrębu 1-01-20.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: Parking wraz z zagospodarowaniem
terenu w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 13 obrębu 1-01-20.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu robót, realizacji
oraz rozliczaniu.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je
rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.
1.4. Definicje i skróty
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Inspektor nadzoru – osoba ustanowiona przez Inwestora, upoważniona do pełnienia
obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w zakresie określonym przez
zarządzającego realizacją umowy w nadanym mu pełnomocnictwie.
Rejestr 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 rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją
umowy.
Nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości
wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych.
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.
Polecenie Zarządzającego realizacją umowy- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zarządzającego realizacją umowy, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zarządzający realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym zamówieniu.
Skróty:
BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna
PB – Prawo Budowlane
PN – Polska norma
PZJ – Plan zapewnienia jakości
SST –Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
1.5 Określenie przedmiotu zamówienia
1.5.1.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: Parking wraz z zagospodarowaniem terenu w
Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 13 obrębu 1-01-20.
Objęty opracowaniem teren Szpitala znajduje się w warszawskiej dzielnicy Mokotów u zbiegu
ulic Madalińskiego i Wiśniowej.Sąsiedztwo stanowią zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
usługowa.
Na terenie działki znajdują się obiekty kubaturowe, tj. budynek główny szpitala, budynek
kotłowni i gazów medycznych (techniczny), budynki agregatorni i trafo oraz sieci, drogi i
urządzenia instalacyjne (w tym ujęcie wody oligoceńskiej).
Na terenie, objętym opracowaniem, znajduje się istniejący budynek techniczny oraz miejsce,
przewidziane pod zbiornik tlenu, nie będące przedmiotem niniejszej inwestycji..
Na terenie działki nie występują obiekty kubaturowe do rozbiórki.
Rozbiórką zostaną objęte: istniejące ściany oporowe, schody terenowe, ogrodzenia
wewnętrzne, część sieci wewnętrznych oraz nawierzchnie.
Teren płaski, z niewielkim spadkiem w stronę południową. Występują zagłębienia, związane z
obsługą komunikacyjną istniejących obiektów.
Na przedmiotowym terenie w zakresie objętym opracowaniem występuje zieleń do zachowania
oraz do usunięcia.
Obecnie część terenu w północno-wschodnim narożniku działki użytkowana jest jako parking.
1.5.2.
1)

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
ul. Madalińskiego 25, Warszawa

2) Instytucja finansująca Inwestycję: wskazana przez Inwestora
3) Organ Nadzoru Budowlanego: wskazany przez Inwestora
4) Wykonawca: wskazany przez Inwestora
1.5.3. Ogólny zakres robót zadania inwestycyjnego:
-roboty rozbiórkowe obejmujące demontaż i rozbiórkę istniejących ogrodzeń, rozebranie
nawierzchni drogowych w obszarze objętym opracowaniem projektowym, .rozebranie
istniejących ścian oporowych i schodów terenowych, demontaż oświetlenia terenu (słupy
oświetleniowe i oprawy wraz z okablowaniem), demontaż elementów infrastruktury znajdującej
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się w obszarze projektowanego obiektu postępujące wraz z postępującymi robotami ziemnymi
(wykop pod budynek), demontaż czasowy ujęcia wody oligoceńskiej; wywózka i utylizacja gruzu;
-wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym obiektem;
-roboty ziemne: wykop pod budynek zgodnie z projektem konstrukcyjnym, prace
zabezpieczające ściany wykopu;
- wywózka nadmiaru gruntu;
-roboty konstrukcyjne obejmujące oprócz budynku garażu także ściany oporowe między
garażem a budynkiem technicznym i ściany oporowe przy pochylni wjazdowej na poziom „0”;
-roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej,
wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej i oddymiającej, instalacji elektrycznej i
oświetleniowej (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne terenu),
instalacji informacyjnej o zajętości miejsc parkingowych oraz dostępu do parkingu (system
parkingowy);
-roboty izolacyjne i związane z docelowym ukształtowaniem terenu (warstwy izolacji pionowych i
poziomych wraz z warstwami wegetacyjnymi dla planowanej roślinności (według projektu
zieleni);
-roboty związane z nawierzchniami drogowymi (drogi dojazdowe, ciągi piesze,
miejsca postojowe na gruncie i na płycie stropowej garażu, nawierzchnie na pochylniach);
-roboty związane z montażem elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania obiektu
jak balustrady w klatkach schodowych, balustrady na ścianach zewnętrznych garażu i ścianie
oporowej, bariery pochłaniające wzdłuż wjazdu i zjazdu na poziom „0” ;
-roboty elewacyjne polegające na wykonaniu tynków na ścianach garażu wystających nad teren
i wykonaniu obudów czerpni i wyrzutni powietrza;
-roboty ogrodnicze związane z sadzeniem drzew, krzewów i innej roślinności
na gruncie , na płycie stropowej i na ścianach wystających ponad poziom terenu (zgodnie z
projektem zieleni).
1.5.4 Dokumentacja projektowa
1.5.4.1.

Spis projektów

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową, rysunki i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w warunkach umowy i spisie projektu wielobranżowego, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową z podziałem na branże:
Tom I cz.1 PZT, obejmujący również drogi i nawierzchnie
Tom I cz.2 Projekt architektoniczno-budowlany
Tom II cz.1. Projekt konstrukcyjny budowlany.
Tom III. Projekt instalacji sanitarnych.
Tom IV. Projekt instalacji elektrycznych.
Tom V. Projekt zieleni.
Niniejsze opracowanie odnosi się do tomu V.
1.5.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zarządzającego
realizacją umowy Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją umowy, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST
to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny
umownej.
2.PROWADZENIE ROBÓT
2.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją
budowy.
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 zarządzającego realizacją
umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający 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 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. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów wraz z ewentualnymi
koniecznymi zabezpieczeniami skarp wykopu i obiektów przyległych należy do obowiązków
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy, 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 zarządzający
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji materiałów i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy 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.
2.2.

Teren budowy

2.2.1

Charakterystyka terenu budowy:

Inwestycja będzie zlokalizowana ulicy Madalińskiego 25 w Warszawie.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji
projektowej.
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy
wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę.
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
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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, sygnalizacje
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 zakończenia 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
r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót,
zaniedbania lub braku działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było
wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać, od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Zarządzającego realizacją
umowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i
urządzeń uzbrojenia terenu.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zarządzającego realizacją umowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi
Wykonawca.
2.2.5.Ochrona środowiska w czasie realizacji robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i
zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza, pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.
2.2.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.2.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
2.2.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał
Zarządzając realizacją umowy.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich

dróg uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami
Zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi
Wykonawca robot.
2.2.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
2.2.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zarządzającego realizacją umowy o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.2.11. 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
organizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarządzającego realizacją budowy oraz harmonogramem robót. Projekt
organizacji robót powinien zawierać:
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
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4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót.
2.2.12. Dokumenty budowy
2.2.12.1.

Dziennik budowy

1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
3) Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
4) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zarządzającego realizacją
umowy.
5) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją umowy ,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
6) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się.
7) Decyzje Zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
8) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją umowy do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2.2.12.2.

Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
2.2.12.3.

Dokumenty certyfikujące

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty dla materiałów i
produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań
kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone, w
formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny być dostępne dla Zarządzającego
realizacją umowy i przedstawione do wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót.

9

2.2.12.4.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach następujące
dokumenty:
2.2.13. zgłoszenie robót.
2.2.14. protokoły przekazania placu budowy
2.2.15. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne
2.2.16. protokoły odbioru robót
2.2.17. protokoły z narad i ustaleń
2.2.18. korespondencje na budowie.
2.2.12.5.Przechowywanie dokumentów budowy
a) Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
b) Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
c) Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją umowy
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
3.

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ BUDOWY

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 zobowiązany 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. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
4.1 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowe w czasie
postępu robót.
Wykonawca na każde żądanie Zarządzającego realizacją umowy jest
obowiązany:
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną,
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych
do wbudowywania,
- umożliwić dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do
realizacji robót
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego.
4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Jeśli Zarządzający
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Zarządzającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarządzającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone
do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego.
4.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Zarządzającego.
5.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającym realizacją, w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zarządzającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zarządzającego realizacją, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zarządzającego nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym
umową. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie
Wykonawcy.
7.
7.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zarządzającego
realizacją umowy programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zarządzającego realizacją umowy.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

11

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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 pomiarowo- kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
7.2.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającego realizacją umowy może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
7.3.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy .
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Zarządzającemu realizacją umowy
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Zarządzający realizacją umowy powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
Na zlecenie Zarządzającego realizacją umowy Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Zarządzającemu
realizacją umowy.
Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez Zarządzającego realizacją umowy.
Kopie atestów powinny być przedłożone Zarządzającemu realizacją umowy przed wbudowaniem
materiałów.
7.4.

Certyfikaty i deklaracje

Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
−
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
−
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Zarządzającego realizacją umowy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
8.
8.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Zarządzającego realizacją umowy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Zarządzającego realizacją umowy.
8.2.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
8.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
Zarządzającego realizacją umowy.
9.
9.1.

ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW
Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

−odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
−odbiór częściowy - zakończone elementy robót,
−odbiór ostateczny,
−odbiór pogwarancyjny.
9.2.

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 Zarządzający realizacją umowy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją umowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy w czasie odbioru, że występują
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Zarządzającego realizacją
umowy ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W
wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.
9.3.

Odbiór częściowy
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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
Zarządzający realizacją umowy.
9.4.
9.4.1.

Odbiór ostateczny robót
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 realizacją umowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie
później niż 7 dni od daty przedstawienia przez Zarządzającego realizacją umowy potwierdzenia
zakończenia robót).
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową.
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 lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
9.4.2.

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 następujące dokumenty:
a)
Dokumentację projektową, powykonawczą(sporządzoną przez siebie) oraz dokumentację
techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń.
b)
Specyfikacje Techniczne.
c)
Uwagi i zalecenia Zarządzającego realizacją umowy, zwłaszcza przy odbiorze robót
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.
d)
Receptury i ustalenia technologiczne.
e)
Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.
f)
Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń
laboratoryjnych.
g)
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
h)
Instrukcje obsługi.
i)
Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
j)
Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
k)
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
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.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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9.4.3.

Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)

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 9.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zabranych od daty
końcowego odbioru ostatecznego.
9.5.

Rozliczenie robót

Rozliczanie robót podstawowych będzie się odbywało w systemie ryczałtowym.
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności zostaną określone w umowie.
10.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane /Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 888
z późn. zm
Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U.108, poz.953 z 17 lipca 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U.
z 2003 r. Nr 33, poz. 270).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Normy: według wykazu w
specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. Wszystkie informacje zawarte w
poszczególnych projektach branżowych niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy
traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane
materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych, lecz ich parametry i właściwości nie mogą być
gorsze od wymienionych w projektach i ST.

Z.02.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH – ZIELEŃ.
I. ZAKRES ROBÓT, MATERIAŁY:
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ogrodniczych i wykonania prac
ogrodniczych
Wykonawca przystępujący do założenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- glebogryzarki do uprawy gleby,
- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże do nacinania darni,
- specjalistyczny sprzęt ogrodniczy do zagęszczania gruntu,
- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra),
- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników,
- samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory przekompostowanej,
urobku i zanieczyszczeń.
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Prace ogrodnicze
Wszystkie prace związane z zakładaniem zieleni prowadzić zgodnie z opracowaniem „Zalecenia
dotyczące realizacji terenów zieleni” wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów
zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” Kraków 2007 oraz zgodnie z opisem w Tomie IX
projektu wykonawczego.
Materiał roślinny użyty do nasadzeń i siewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02 oraz spełniać wymagania
materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości
pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie
proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną.
Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze
wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Wszystkie
rośliny musza spełniać zalecenia jakościowe opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich.
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczna firmę ogrodniczą.
W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie przy
wykonywaniu wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem.
Wszystkie drzewa, krzewy, pnącza i byliny po posadzeniu muszą rosnąć na tej samej głębokości
w gruncie, na której rosły w szkółce lub w pojemniku.
Ziemię z wykopów pod sadzone rośliny wywieźć.

Wszystkie rośliny po posadzeniu należy podlać.
1.Gospodarka drzewostanem:
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą następujące prace związane z gospodarką
drzewostanem:
ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30cm
ręczne karczowanie karp drzew z zasypaniem dołów
prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu
Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Wszystkie prace muszą być prowadzone przez specjalistyczną firmę ogrodniczą.
Wszystkie prace związane z wycinaniem drzew i pielęgnacją mogą być wykonane po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez Wydział Ochrony Środowiska oraz zgody Stołecznego Konserwatora
Zabytków (dla części historycznej).
Ręczne ścinanie drzew
Drzewa należy wycinać odcinając piłą mechaniczną gałęzie, konary i części pnia oraz opuszczając je
na linach. Następnie należy ściąć pozostałą część pnia. Pień pociąć na odcinki dogodne do
transportu, gałęzie i konary ułożyć w stosy.
Frezowanie karp
Usuwanie karp po poprzez ich frezowanie do głębokości ok. 30cm, a w przypadku ewidentnej kolizji
z projektowanymi elementami - do głębokości umożliwiającej ich wykonanie (posadowienie/budowę).
Zasypać doły po karpach dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać zasypane doły.
Ręczne karczowanie karp
Usuwanie karp popoprzez ręczne karczowanie w przypadku ewidentnej kolizji z projektowanymi
nawierzchniami. Doły zasypać w miarę potrzeby pospółką lub dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać.
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Ręczne karczowanie krzewów, żywopłotów, szpalerów
Karczowanie krzewów, żywopłotów i szpalerów łącznie z karpami, ułożeniem gałęzi w stosy do
wywiezienia. Zasypanie dołów dostarczoną ziemią, ubiciem i wyrównaniem zasypanego dołu.
Cięcie pielęgnacyjne, formowanie koron, usuwanie posuszu
Wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zakładają usuwanie obumierających, uszkodzonych lub
nieprawidłowych fragmentów rośliny oraz cięcie formujące prawidłowy pokrój i formę. Rana powstała
w wyniku cięcie powinna mieć możliwie małą powierzchnię. Nie dopuszcza się odłupywania
fragmentów drewna. Cięcia należy prowadzić w terminach dogodnych dla danego gatunku.

Wywóz karpiny, gałęzi, dłużyc z wycinki
dowolne środki transportu na odległość 10km.

2. Oczyszczenie gruntu stałego z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywózka
zanieczyszczeń.
Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

3.Rozścielenie substratu na płycie garażu.
Na stropie garażu rozłożyć specjalistyczny substrat do stosowania na dachach intensywnych warstwą
40-60 cm do uzyskania założonych w projekcie budynku rzędnych. Należy przewidzieć osiadanie
warstwy substratu glebowego do 25%. Substrat nie może ulęgać mineralizacji, mrozoodporny i
wodoprzepuszczalny.
Cechy substratu:
waga w stanie max. nasycenia wodą1 600 – 1 800 kg/m3
wodoprzepuszczalność > 10 mm/min.
duża porowatość i pojemność powietrzna
duża zdolność magazynowania wody – powyżej 40%
zawartość składników organicznych– do 60 kg/m3
wysoka odporność na wywiewanie
Substrat należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych. Nie
należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy
dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego
właściwości fizyczne lub chemiczne.
Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym,
oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na
materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na geowłókninie lub geotkaninie.
W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć
przed zanieczyszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.
Niedopuszczalna jest instalacja zanieczyszczonego substratu. Substrat należy transportować z
miejsca składowania na miejsce instalacji taczkami, wodzidłami, taśmociągami, podnośnikami lub
dźwigami. Niedopuszczalny jest transport substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami
mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne. Podczas układania warstw substratu nie
należy dopuszczać do jego nadmiernego zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu
poziomego na już wykonanych warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu ułożyć
utwardzone elementy, np. płyty betonowe w celu równomiernego rozłożenia obciążenia. Po
zakończeniu płyty zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe
zagęszczenie substratu. Przed ułożeniem substratu w docelowym miejscu należy upewnić się co do
stanu geowłóknin filtracyjnych w przypadku układów wielowarstwowych lub stanu geowłóknin chłonnoochronnych w przypadku układów jednowarstwowych oraz usunąć ewentualne nieczystości.
Niedopuszczalne jest układanie substratu w miejscach bezodpływowych i tych, w których tworzą się
zastoiny wodne. Substraty należy układać warstwami o grubości do 10 cm z równoczesnym wstępnym
zagęszczeniem walcem o nacisku około 200 kg bez użycia urządzeń mechanicznych. Górną
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powierzchnię substratu wyrównać i po zagęszczeniu spulchnić grabiami w celu przygotowania do
nasadzeń.

4.Rozłożenie ziemi urodzajnej na gruncie.
Po oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych w miejscach pod rabaty bylinowe i murawy
parkowe należy rozścielić ziemię urodzajną - warstwa 15 cm - do uzyskania projektowanych rzędnych.
Ziemia urodzajna - posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, dostarczona na teren budowy, powinna być zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2m
wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w pryzmach, tak aby nie była wystawiona na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ziemia urodzajna do rozłożenia na powierzchni o zawartości rozpuszczalnych soli w glebie maks.
500ppm oraz zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych. Ziemia urodzajna
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych
(korzenie, śmieci, zasolenia itp.)
Do zaprawy dołów dla roślin iglastych i róż należy użyć specjalnego podłoża dla tych roślin.
W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może zlecić wykonanie badań w celu
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom.
W przypadkach wątpliwych mogą zostać zlecone badania w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna
odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulo metryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
2
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m ,
2
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m ,
d) kwasowość pH
≥ 5,5.

5.Sadzenie drzew, krzewów i bylin.
Zakup, dostawa i sadzenie drzew
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane
w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Drzewa nie mogą być
produkowane w pojemnikach ażurowych.
Drzewa liściaste należy zakupić w pojemnikach, lub w balocie kopane z gruntu ale w czasie
hodowli min. 2-krotnie przesadzane w szkółce. Krzewy, pnącza i byliny zakupić w pojemnikach –
wybór I.
Wszystkie drzewa z tego samego gatunku powinny mieć koronę uformowana na tej samej
wysokości.
Standard wielkościowy roślin – podano wartości minimalne. W przypadku braku w szkółkach
odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem:
Acer tataricum subsp.ginnala

klon tatarski odm.ginnala

Amelanchier lamarckii

świdośliwa

Betula pendula
Betula pendula

brzoza brodawkowata
brzoza brodawkowata

Malus 'Red Sentinel'

jabłoń 'Red Sentinel'

Tilia cordata 'Greenspire'

lipa drobnolistna 'Greenspire'

Sol. 3x B, wys. 150-200, 3
pędy
Sol. 3x B, wys. 150-200, 34 pędy
3xp, 18/20
3xp, 20/25
Sol. 3x, wys. 150-200, 3-4
pędy
3x, 18/20

Drzewa sadzone na stropie budynku należy stabilizować przy pomocy specjalistycznych
systemów stabilizacyjnych do drzew na obiektach i kraty montażowej. Bryła korzeniowa osłonięta jest
od góry matą kokosową i stabilizowana do kraty za pomocą taśm montażowych
Po wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać.
Zakup, dostawa i sadzenie krzewów i pnączy
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Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane
w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być
produkowane w pojemnikach ażurowych. Krzewy - muszą być dwa razy szkółkowane i mieć
przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.
Krzewy i pnącza zakupić w pojemnikach.
Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniżej – podano wartości minimalne. W przypadku braku
w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem:
krzewy liściaste
Cornus alba ‘Ivory Halo’
Cotoneaster dammeri 'Major'
Deutzia gracilis
Rosa 'The Fairy'
Rosa 'Weisse Immensee'
Rosa 'Short Track'
Spireaea japonica 'Japanese Dwarf'
Symphoricarpos doorenbosii 'Ametyst'
Viburnum lantana

dereń biały 'Ivory Halo'
irga dammera odm. Major
Żylistek wysmukły
róza okrywowa "the Fairy'
róża okrywowa 'Weisse Immensee'
róża 'Short Track"
tawuła japońska 'Japanese Dwarf'
śnieguliczka Doorenbosa
kalina hordowina

krzewy iglaste
Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’
Pinus mugo 'Pumilio'

jałowiec płożący ‘Wiltonii’
sosna kosodrzewina 'Pumilo'

Pinus mugo subsp. mugo

sosna kosodrzewina

C3;50-60
C5;80-100
C2; 40-50
C3; OKR. 40 - 50
C5;3 pędy
C5;3 pędy
C3; 30-40
C4;80-100
C5; 60-80

C2;25-35
C3;20-25
Sol. 4x, B, szer.100125, wys.150-175

pnącza i krzewinki
Hedera helix

bluszcz pospolity

C1,5;80-100

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

winobluszcz trójklapowy 'Veitchii'

C1,5;80-100

Vinca minor

barwinek pospolity

P9

Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniżej – podano wartości minimalne. W przypadku braku
w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem:
Po wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać.
Zakup, dostawa i sadzenie bylin
- Byliny sadzone będą w miejscach, gdzie zostanie rozłożona ziemia urodzajna z zakupu,
dlatego nie ma konieczności specjalnego przygotowywania podłoża.
- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane
w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć
w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony.
Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniżej – podano wartości minimalne. W przypadku braku
w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem:
Deschampsia
cespitosa 'Goldschleier'
Calamagrostis ×acutiflora
'Overdam'
Miscanthus sacchariflorus
Helictotrichon sempervirens

śmiałek
darniowy 'Goldschleier'
trzcinnik ostrokwiatowy
'Overdam'
miskant cukrowy
owsiczka wieczniezielona

C3; 3 szt./1m2
2
C2; 6 szt/m

Phalaris arundinacea 'Picta'

mozga trzcinowata 'Picta'

P11; 6 szt./1m2

Sedum spectabile 'Stardust'

rozchodnik okazały odm.
'Stardust'

P11; 5szt./m2

C2; 7szt/m2
C2; 7 szt./1m2

6.Zakładanie trawników
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Powierzchnię przeznaczoną pod zakładanie trawników na gruncie stałym przekopać ręcznie lub
przy użyciu ręcznych glebogryzarek (poza zasięgiem koron drzew).
Teren powinien być wyrównany i splantowany, a 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, najlepiej w okresie wiosenny, najpóźniej do
połowy września. Norma wysiewu zgodnie z zaleceniami producenta. Nasiona powinny zostać
przekryte przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, a 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.
Trawniki należy zakładać siewem z nawożeniem (przestrzegając norm wysiewu podanych przez
producenta mieszanki).
Wszystkie nasadzenia powinny być wykonane przed zakładaniem trawników.
Trawniki dywanowe z siewu zakładać siewem z nawożeniem z wysokiej jakości mieszanki odpornej na
deptanie. Należy stosować nawóz typu azofoska N:P:K 4:1:1,5. w przypadku nawożenia jesiennego
zastosować odpowiednio zmniejszoną dawkę azotu.
Nasiona - trawniki
Materiał roślinny użyty do wysiewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. Materiał roślinny musi być czysty
odmianowo i musi spełniać wymagania dla materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
Gotowa mieszanka dla trawników dywanowych z oznaczonym procentowym składem gatunkowym,
klasą, zdolnością kiełkowania i normą, zgodnie z którą została wyprodukowana.
Skład mieszanki:
25% życica trwała BOKSER/LEX 86,
40% kostrzewa czerwona rozłogowa OLIVIA,
15% kostrzewa czerwona kępowa WILMA,
10% kostrzewa owcza BORNITO/RIDU,
10% wiechlina łąkowa BALIN/BILA
Norma wysiewu 25 g/m2

7.Rozrzucenie kory drobnomielonej i przekompostowanej pod drzewami, krzewami, pnączami i
roślinami okrywowymi.
- Pod krzewami i pnączami rozłożyć korę drzewną drobnomieloną i przekompostowaną frakcji 1030mm warstwą grubości 5cm.
- powierzchnię pod bylinami wysypać drobno mieloną 0-20mm przekompostowaną korą ogrodniczą
- warstwa 5cm.

8. Roboty związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych drzew, krzewów, pnączy, bylin
i trawników w okresie gwarancyjnym
W okresie gwarancji należy uwzględnić 12-miesięczny okres pielęgnacji posadzonych dzew,
krzewów, bylin oraz zakładanych trawników.
Pielęgnacja drzew
W okresie gwarancji należy uwzględnić 12-miesięczny okres pielęgnacji posadzonych drzew.
Pielęgnacja musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych drzew, zabezpieczenie na
zimę przez zwiększenie grubości kory (o 5cm), zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska
N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca), kontrolę i wymianę
zniszczonych wiązadeł oraz wymianę uszkodzonych lub brakujących palików a także podlewanie
w okresie suszy.
Pobór wody do podlewania uzgodnić z inwestorem.
Pielęgnacja krzewów i pnączy
Pielęgnacja krzewów i pnączy musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych
krzewów, pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, usuwanie przekwitniętych
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kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów, zabezpieczenie krzewów na zimę przez zwiększenie
grubości kory (dosypanie warstwy 5cm – kora przekompostowana i drobnomielona lub żwiru) oraz
podlewanie.
Drzewa, krzewy i pnącza sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych
oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W
pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu.
Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w
regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o
przedłużonym działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy
podlać rośliny
Pielęgnacja bylin
Pielęgnacja bylin musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych roślin, pielenie
chwastów, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,1 w 23 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca),usuwanie przekwitłych kwiatostanów i ścinanie
zeschniętych części nadziemnych po skończeniu wegetacji.
W miarę możliwości, szczególnie podczas kwitnienia rośliny rosnące na skarpie i terenie płaskim,
należy podlewać.
Uzupełnianie warstwy kory i żwiru.
Pielęgnacja trawników
Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych nożach)
i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion, wałowanie
mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozić należy po skoszeniu trawy. Należy
stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W przypadku nawożenia
jesiennego zastosować nawóz o zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0. Pierwsze
nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu.
Uwaga! Nie należy używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych
trawników, można ich używać jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krzewach. Cięcie
uderzeniem żyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia postrzępioną krawędź
cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania końców źdźbeł, co wpływa na
estetykę trawników.

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.
kontroli podlegają:
•
jakość ziemi urodzajnej, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem,
•
grubość warstwy ziemi urodzajnej i substratu glebowego,
•
zgodność warstwy ziemi urodzajnej z projektowanymi rzędnymi,
•
wysokość montażu obrzeży,
•
jakość materiału roślinnego, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem,
•
głębokość sadzenia roślin
•
sposób palikowania
•
jakość wykonanych trawników i renowacji istniejących,
•
sposób sadzenia roślin,
•
sposób montażu mat roślinnych i wegetacyjnych
•
grubość i zasięg warstwy kory
•
jakość i skład mieszanki (nasiona, byliny)
•
jakość przygotowanego podłoża
•
rzędne trawników i muraw parkowych
•
nawożenie
•
standard kory
•
podlewanie w okresie suszy,
•
utrzymanie nasadzeń – ilość egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopień
zachwaszczenia, prawidłowość prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych,
•
stan wiązadeł drzew,
•
utrzymanie misek, warstwy kory i żwiru pod nasadzeniami,
•
utrzymanie trawników – gęstość i stopień zachwaszczenia, częstotliwość, wysokość
i sposób koszenia.
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