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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej (ST)  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z

założeniem i pielęgnacją zieleni w pasie drogowym ulicy Chociszewskiego w Poznaniu

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  wspólne  dla  robót  objętych

załączonymi specyfikacjami.

1.4 Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń

zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem - Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

Księga  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera  -  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane    przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami,

zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

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  -   wierzchnia   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 odbudowy  lub profilu istniejącej nawierzchni.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do  umieszczania  w  nim drogi oraz drzew i krzewów.

Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  i  budowy urządzeń chroniących ludzi i

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa

ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru, w

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji

zadania budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i

poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,

aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru.  Jeżeli

Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie  budowli  drogowej  w  zadowalającym stanie,  to na  polecenie

Inżyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia. W przeciwnym razie Inżynier - Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety specyfikacji technicznej.

1.7 Dokumentacja projektowa

1.7.1 Niniejsze ST są opracowane na podstawie dokumentacji projektowej w skład której wchodzą następujące opracowania:

a) część opisowa, 

b) część rysunkowa.

1.7.2 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inżyniera - 

Inspektora Nadzoru.

1.7.3 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST.

1.7.4 Cechy materiałów i elementów budowli drogowej powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami albo z  wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.

1.7.5 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami i wpłynęło to na

niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone.

1.8  Koordynacja dokumentów przetargowych - Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną

1.8.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki kontraktu i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez

Zamawiającego,  są istotnymi elementami kontraktu (umowy) i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

1.8.2 W przypadku  rozbieżności,  wymiary  określone liczbą  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  według  skali  rysunku,  a

poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, w następującej kolejności, od najbardziej

ważnych :

a) Szczegółowe specyfikacje techniczne,

b) Dokumentacja projektowa,

1.8.3  Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na  swoją  korzyść  jakichkolwiek  wyraźnych  błędów  lub  braków  w  dokumentacji

projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast

powiadomić  o  tym Inżyniera  -  Inspektora  Nadzoru.  Inżynier  -  Inspektor  Nadzoru  wprowadzi  niezbędne  zmiany  lub

uzupełnienia.

1.8.4  Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 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.
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1.8.5 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa

1.9.1 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz  lokalnych oraz inne

przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na

sposób przeprowadzenia robót.

1.9.2 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi

uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej  to  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy

uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej  lub  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem

uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje

przeprowadzenie  przez  te  instytucje  wszystkich  niezbędnych  adaptacji  i  innych  koniecznych  robót  w  obrębie  terenu

budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót.

Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzględnił ich przeprowadzenie planując

swoje roboty.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i

urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji  Wykonawca natychmiast  powiadomi  odpowiednią  instytucję użytkującą lub

będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu

powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji  i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i  rysunkach dostarczonych Wykonawcy

przez Zamawiającego i  powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.  W

pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.11 Ochrona środowiska

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska

naturalnego.

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a) Miejsca na składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami

oraz innymi szkodliwymi substancjami,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

 możliwością powstania pożaru.

c) Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować  zniszczeń  w  środowisku

naturalnym poza pasem prowadzonych robót.

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony

środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.12 Ochrona przeciwpożarowa

1.12.1 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

1.12.2 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.12.3 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich.
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1.12.4 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy.

1.13 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.

1.14 Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której prowadzone są roboty.

Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu może być wykorzystana część

jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robót Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób z

chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę. 

1.15 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 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 powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte

kontraktem.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powinien

zawiadomić  Inżyniera  -  Inspektora  Nadzoru  o  proponowanych  źródłach  materiałów  możliwie  jak  najszybciej,  aby

umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.

Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

Jeżeli  materiały  z  zaakceptowanego  uprzednio  źródła  są  niejednorodne  lub  o  niezadowalającej  jakości,  Wykonawca  powinien

zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.2 Kontrola materiałów

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać badaniom i ewentualnej

dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości.

Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera - Inspektora Nadzoru, będą traktowane jako

wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt

Wykonawcy.

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w kontrakcie dotyczą ich

wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu.
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Próbki  materiałów  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę,  z  zastosowaniem urządzeń  zaakceptowanych  przez  Inżyniera  -

Inspektora Nadzoru i z taką częstotliwością, jak określono w specyfikacjach. W całym czasie trwania robót Wykonawca

powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek.

2.3 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę

Dane ogólne

Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za  pełną kontrolę robót  i  jakości   materiałów.  Wykonawca  powinien  zapewnić

odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania

próbek i  badań materiałów i  robót. System kontroli  prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez

Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

Badania

Badania  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  polskich   norm.  Wykonawca  powinien  przekazywać

Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań

powinny  być  przekazywane  Inżynierowi  -  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  dostarczonych  przez  Inżyniera  -

Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Raporty z badań

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań, i  inspekcji,  i  udostępnić je na życzenie

Zamawiającemu.

Opłata za badania

Wykonawca zobowiązany jest  do zorganizowania i  prowadzenia  systemu kontroli  materiałów i  robót, włączając w to

pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót.

2.4 Badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru

Inżynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność

materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto

może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót.

Jeżeli  okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru badań materiałów w przypadku gdy badania

Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te

zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.

Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy,  wykonywane w ramach

bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier - Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez

Zamawiającego.

2.5 Świadectwa jakości

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier - Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały

posiadające świadectwo jakości stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.

W przypadku materiałów, dla których świadectwa jakości są wymagane przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót

powinna posiadać swiadectwo jakości określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  świadectwa  jakości  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Inżyniera - Inspektora Nadzoru

na jego życzenie.

2.6 Przechowywanie materiałów

Materiały  powinny  być  przechowywane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót.  Składowane

materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem

do robót.  Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na

jego koszt.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych

opłat ze strony Zamawiającego.
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Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna

zapewnić  możliwość  zgromadzenia,  uprzednio  uzgodnionych  z  Inżynierem-  Inspektorem  Nadzoru,  na  składowiskach

zapasów.

Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach

zapewniających  swobodny  przejazd  ładowarek  i  środków transportu.  Kruszywo  należy składować  oddzielnie  według

przewidzianych  w receptach  asortymentów i  frakcji  oraz  w zasiekach  uniemożliwiających  wymieszanie  się  sąsiednich

pryzm. Zaleca się, by frakcje drobne, poniżej 4 mm, były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie.

Podłoże  składowiska  musi  być  równe,  utwardzone  i  dobrze  odwodnione  tak,  aby  nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia

kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny być

wcześniej uzgodnione z Inżynierem- Inspektorem Nadzoru.

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia  grzewcze i zabezpieczone przed dostępem

wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych

przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. Ogólna objętość zbiorników powinna

umożliwić magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniowej produkcji otaczarni. Warunki przechowywania nie mogą

powodować  utraty  cech  lepiszcza  i  obniżenia  jego  jakości.  Zabrania  się  podgrzewania  zbiorników  na  lepiszcze

bezpośrednio płomieniem. 

3. SPRZĘT

3.1 Do wykonania robót należy stosować  sprzęt  określony w szczegółowych specyfikacjach   technicznych poszczególnych

rodzajów robót. 

3.2 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w SST i  powinien być uzgodniony i

zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

3.3 Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien  również  dysponować

sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

3.4 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  wymagań jakościowych zostaną przez

Inżyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT

4.1 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów

na drogach publicznych poza granicami terenu     budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie

pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie

zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

4.2 Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  istniejących  ani  na  wykonanych

konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy.

4.3 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem  budowlanym i powinien naprawić

lub wymienić  wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora

Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Roboty należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Szczegółowe zasady wykonania

robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót.

5.2 Tablice informacyjne

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  3  tablice  informacyjne.  Każda  z  tablic  będzie  podawała

podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inżyniera

- Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. Koszt utrzymania

tablic informacyjnych obciąża Wykonawcę.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub

dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak : płoty zapory,

znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnia dozorców.

Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oświetlenie  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów

bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone   przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru przed ich

ustawieniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić  systematyczne pomiary i  badania kontrolne i dostarczać ich wyniki

Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. 

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstością gwarantującą zachowanie wymagań jakości

robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie

inżynierskim. Inżynier - Inspektor Nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i badaniach materiałów drogowych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane  w kontrakcie,

wymagania specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe.

Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na

budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inżynier  -  Inspektor  Nadzoru

odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  projekcie  i

specyfikacjach.

Inżynier - Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

oraz  wnikliwej  ocenie  wizualnej  wykonanych  robót.  Ocena ta  może być  dokonana przy  współudziale  przedstawiciela

laboratorium Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

6.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy

terenu budowy do zakończenia Kontraktu.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Do dziennika budowy wpisuje się:

a) datę dostarczenia dokumentacji projektowej,

b) uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

c) datę przekazania terenu budowy Wykonawcy,

d) uwagi i polecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru,

e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

f) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

g) daty odbiorów,

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) dane dotyczące pobierania próbek,

j) wnioski i zalecenia projektanta,

k) zgłoszenie zakończenia robót,

l) warunki pogodowe,

m) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi - Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub

zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera - Inspektora Nadzoru o ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak

stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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6.3 Księga obmiaru

Księga obmiaru jest dokumentem obowiązującym do zapisywania i wyliczania ilości wykonanych robót.

Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania terenu Wykonawcy,

b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

c) protokoły odbioru robót,

d) wyniki badań i pomiarów, atesty. 

6.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Zaginięcie  dziennika budowy,  związane z  celowym ukryciem dowodów,  mówiących  o przyczynach zaistniałych wypadków albo

zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Zasady obmiaru

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych.

Ilości  robót określone w wycenionym ślepym kosztorysie mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe i

prawidłowe  ilości  robót  podlegające  zapłacie.  Płatności  będą  dokonywane  na  podstawie  rzeczywistego  obmiaru

prowadzonego w czasie postępu robót.

Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac.

Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą i Inżynierem- Inspektorem

Nadzoru.

7.2 Zasady określania ilości robót

Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonane w poziomie.

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych.

7.3 Urządzenia pomiarowe

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora

Nadzoru.

Urządzenia  pomiarowe  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Dotyczy  to  również  szablonów  (łat)  wykorzystywanych  do

sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego.

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie

księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, obmiaru dokonuje się:

a) w przypadku miesięcznego fakturowania,

b) w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót,

c) w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,

d) w przypadku zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robot na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów po

wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.

W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub

zakresu  wykonywanych  robót  nie  są  gotowe  do  odbioru  Zamawiający  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  i  Inżynierem-

Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego, a w

przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy.

Wszystkie zarządzone przez dokonującego odbioru roboty poprawkowe powinny być zestawione 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbioru tych robót dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości

do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera - Inspektora Nadzoru o

gotowości do odbioru.

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier - Inspektor Nadzoru dokonuje wpisem do dziennika

budowy.

8.3 Odbiór końcowy

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem

odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). 

Całkowicie  zakończenie robót  na obiekcie  oraz  jego  gotowość  do odbioru  końcowego  musi  być stwierdzona przez  kierownika

budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i  pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera - Inspektora Nadzoru

gotowość obiektu do odbioru końcowego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.

Odbierający dokona odbioru końcowego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem.

W przypadku  stwierdzenia  przez  dokonującego  odbioru,  że  jakość  wykonania  całego  obiektu  lub  jego  elementu  odbiega  od

wymagań  ustalonych  w  kontrakcie  odbierający  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  i

Inżynierem- Inspektorem Nadzoru  nowy termin odbioru.  Natomiast  Wykonawca niezwłocznie przystąpi  do wykonania

robót poprawkowych na własny koszt. 

8.4 Odbiór ostateczny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych

w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i

ryzyko Wykonawcy (bez podatku VAT).

Zapłata  wynagrodzenia  następuje  wg  cen  jednostkowych  oraz  elementów  rozliczeniowych  wymienionych  w  kosztorysie

ofertowym za rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robot określonych szczegółowo w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  Prawo Zamówień Publicznych

2.  Instrukcja  DP-T 14  o dokonywaniu  odbiorów robót  drogowych  i  mostowych realizowanych na  drogach zamiejskich

krajowych i wojewódzkich GDDP Warszawa 1989 r wraz ze zmianami zawartymi  w Zarządzeniu nr 4 GDDP z dnia 10

kwietnia 1992 r. oraz Zarządzeniu nr 9 GDDP z dnia 14 maja 1993 r..

3.  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków   i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w pasie drogowym ulicy Chociszewskiego w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

-  wymianą podłoża w miejscach planowanych nasadzeń z roślin lub zakładania trawników

- rozłożeniem ziemi urodzajnej w miejscach po rozebranej nawierzchni

- wykonanie nasadzeń z drzew

- wykonanie nasadzeń z krzewów

- wykonanie nasadzeń z bylin

- założenie trawników

- regeneracja trawników istniejących

- rozłożeniem mulczu

- wzbogacenie ziemi w mikroorganizmami glebowymi EMY

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Ziemia  urodzajna  -  podłoże  ogrodnicze  wykonane  w  toku  prawidłowych  zabiegów  agrotechnicznych,  zapewniające

roślinom  prawidłowy  rozwój,  posiadające  wymagane  właściwości  składu  mechanicznego,  zawartości  materiału  organicznego,

zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia. 

1.4.2. Materiał roślinny – drzewa, krzewy, pnącza, rośliny kwietnikowe (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. Bryła korzeniowa – uformowana podczas zabiegów szkółkarskich bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

1.4.10. System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.

1.4.11. Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny.

1.4.12. Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

1.4.13. Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym (przynajmniej raz w

roku) przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.14 INTZ- Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni – inspektor nadzoru inwestorskiego dla branży zieleń

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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2. Materiały

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

 Zawartość makroelementów w mg/dm3

Azot – 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapń 1000-2000 

 Chlorki poniżej 100 mg/dm3

 Zasolenie poniżej 1g/dm3

 ziemia do sadzenia drzew i krzewów przyulicznych nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku, 

 optymalne  pH ziemi 5,5 – 6,8,

 ziemia urodzajna  dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być 

mieszanką mineralno-organiczną (torfy),

 wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy

 przed rozłożeniem ziemi należy ją wzbogacić dodając 1 litr suszonego obornika zwierzęcego na na każdy 1m3 wbudowywanej 

ziemi.

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia INTZ wyników badań 
laboratoryjnych dotyczących jej jakości, zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl

2.2. Drzewa i krzewy.

Wymagania ogólne:

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 

odmiany oraz posiadać następujące cechy:

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

 przyrost ostatniego roku powinien  wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować
liczne drobne korzenie włośnikowe,

 u  roślin  sadzonych  z  bryłą  korzeniową,  drzew  i  krzewów  iglastych,  bryła  korzeniowa  powinna  być  prawidłowo
uformowana i nie uszkodzona,

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

 przewodnik powinien być prosty,

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

 przed posadzeniem drzewa należy usunąć wszystkie zabezpieczenia korony,  stosowane  na czas transportu (sznurki
taśmy siatki)

Wady niedopuszczalne dyskwalifikujące rośliny:

 uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 mechaniczne uszkodzenia pnia, uszkodzenia kory o szerokości powyżej 5 mm dyskwalifikują drzewo.

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

 ślady żerowania szkodników,

 oznaki chorobowe,

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

 martwice i pęknięcia kory,

 nie zabliźnione rany po cięciach formujących,

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
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 wieloprzewodnikowe korony, 

 widlaste korony,

 korony wrzecionowe , lub jednostronne.

Roślin posiadających „wady niedopuszczalne nie wolno sadzić” , chyba że IZTZ wyda inne dyspozycje.

Od  wykonawcy  wymaga  się  zaświadczenia  wystawionego  przez  szkółkę  dostarczającą  rośliny,  w  którym

potwierdza  się  zgodność  przebiegu  procesu  produkcji  roślin  z  wymaganiami  Zamawiającego  (szkółkowanie).

Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego Zamawiającemu.
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Tabela 1. Szczegółowe zalecenia dotyczące jakości materiału szkółkarskiego

Drzewa

oznaczenie
gatunek

ilość wielkość wymagania jakościowe

klon zwyczajny 20
16-18 cm

obwodu pnia
Minimum 10 pędów równomiernie i symetrycznie rozłożonych wzdłuż

przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik.

Krzewy

gatunek Ilośc pojemnik wielkość wymagania jakościowe

bluszcz pospolity 162 p9
długość pędów
minimum 50

minimum 2-3 pędy szkieletowe 
 wyrastających z nasady pnia 

hortensja bukietowa Pink
Diamond

27 C2
Wysokość minimum

30 cm
minimum 3- 4 pędy szkieletowe 
 wyrastających z nasady pnia 

Pęcherznica kalinolistna Lady in
Red 30 C2

Wysokość minimum
40 cm

minimum 3- 4 pędy szkieletowe 
 wyrastających z nasady pnia 

Tawuła japońska Dart Red 175 C2
Wysokość minimum

30 cm
minimum 3- 4 pędy szkieletowe 
 wyrastających z nasady pnia 



STWiOR Ul. Chociszewskiego w Poznaniu 18

2.4. Byliny

Wymagania ogólne 

 doniczka P9,

  system korzeniowy całkowicie przerastający doniczkę.

 korzenie przerastające dno doniczki nie dłuższe niż 5 cm.

 roślina zakrywająca minimum 50 % powierzchni doniczki.

BYLINY

Byliny

oznaczeni
e gatunek Ilośc pojemnik wielkość wymagania jakościowe

Proso różgowe Rotstrahlbusch 63 p9 System korzeniowy całkowicie przerastający doniczkę.
Nie mniej niż 5 wykształconych liści 

2.7. Zrębki drewna (mulcz) 

 Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. 

Wymagania dotyczące materiału.

Za mulcz uznajemy materiał pozyskany podczas zrębkowania pni konarów pędów i gałęzi drzew liściastych.

Są to wióry drewniane o szerokości minimum 2 cm, długości minimum od 2 do 4 cm.

 Zrębki , powinny być przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanych

zrębków powinien być obojętny. Zrębki nie mogą zawierać :liści, drobnych pędów drzew i krzewów , piasku.

2.8. Paliki drewniane – konieczne do mocowania drzew

wymagania dotyczące materiału.

 paliki drewniane impregnowane o długości 250 cm , grubości 8 mm, malowany w kolorze naturalnym* 3 paliki na drzewo

 rygle poprzeczne 3 szt – półwałek drewniany o szerokości 8 cm i długości powyżej 60 cm malowany w kolorze 

naturalnym*.

 taśma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,

 gwoździe/śrub

* ciemna sosna 

2.9. Słupki drewniane – konieczne do wykonania ogrodzenia

Materiał:

 Paliki drewniane (okrąglaki) o średnicy 8 cm i długości 100 malowane w kolorze naturalnym (ciemna sosna)

 Linka elastyczna czarna o średnicy 2 mm

Sposób mocowania:

 Paliki wbić w podłoże na głębokość 30 cm w odstępach co 120 cm .

 Przez górną część palika  ( 10 cm od jego wierzchołka ) wywiercić otwór równolegle do osi jezdni

 Przez  otwór  przewlec  linkę .  Linkę przytwierdzić  do co drugiego palika tak aby po jej  ewentualnym przerwaniu nie

nastąpiło jej wyciągnięcie z ogrodzenia.

2.10. EMY – mieszanka pożytecznych mikroorganizmów glebowych

Emy   to kompozycja pożytecznych naturalnych mikroorganizmów - bakterii kwasu mlekowego, drożdży, bakterii fototropowych,

promieniowców i grzybów fermentujących wzbogacona o szeroką gamę mikroelementów niezbędnych dla optymalnego rozwoju

pożytecznych mikroorganizmów. Pełni funkcje zapobiegawcze przeciwko chorobom, na skutek ich wypierania i tworzenia warunków
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uniemożliwiających,  lub przynajmniej  utrudniających ich rozwój.  Natomiast  bogactwo mikroelementów i  bakterii  fototropowych

stanowi doskonałe źródło pożywienia dla rośliny w formule naturalnego biostymulatora wzrostu. 

Nalezy stosować po rozłożeniu ziemi urodzajnej lub zaraz po posadzeniu rośłin podczas pierwszego podlewania

Skład

n) bakterie kwasu mlekowego

o) bakterie fotosyntetyzujące

p) grzyby fermentujące

q) drożdże

r) ekologiczna melasa z trzciny cukrowej

s) rewitalizowana woda

t) sól

u) kompleks minerałów

Dawkowanie 

20 litrów preparatu rozcieńczone w 400 l wody na 10 000 m2
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3. Sprzęt

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

 koparek,

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

 łopaty, grabie, taczki,

 sprzęt do podlewania roślin,

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki)

do przesadzania drzew i pielęgnacji:

 pił mechanicznych i ręcznych,

 dźwigów,

 przesadzarek,

 drabin,

 podnośników hydraulicznych,

 specjalistycznych narzędzi do chirurgii drzew,

 innych zaleconych przez INTZ.

UWAGA: 

Wszystkie prace w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonywane ręcznie. 

Korzenie  drzew,  które mogą zostać uszkodzone podczas przebudowy ulicy  powinny zostać przycięte  starannie,

ostrym i czystym narzędziem.

Wszystkie prace związane z redukcją koron drzew  muszą zostać wykonane zgodnie z zaleceniami PTCHD przez

wyspecjalizowanych chirurgów drzew.

4. Wykonanie robót

4.1. Wymiana podłoża na grubość 30-40 cm

Proces  wymiany podłoża  polega  na ręcznym bądź  mechanicznym odspojeniu  gruntu na głębokość odpowiednio  30  i  40  cm i

wbudowaniu w to samo miejsce ziemi urodzajnej o grubości odpowiednia 25 i 35 cm.

4.1.1 Odspojenie gruntu

Zdejmujemy darń wraz z humusem warstwą o łącznej grubości 30 lub 40  cm, 

Po zdjęciu ziemi teren należy wyrównać.

Jeżeli po zdjęciu ziemi odsłonięciu ulegną zanieczyszczenia mechaniczne należy je usunąć.

Nie należy przekopywać gleby znajdującej się na dnie wykopu chyba że będzie ona nadmiernie zagęszczona ( ostateczną decyzje

podejmuje Inspektor Nadzoru)

Zdjęcie gleby ma na celu usunięcie zanieczyszczonej ziemi i rozłożenie w jej miejsce żyznej ziemi ogrodniczej. 

Wymagania dotyczące zdjęcia humusu:

 Humus wraz  z darnią zdejmujemy warstwą grubości 30 cm (zgodnie z zapisami na rysunkach)  licząc od istniejącej

rzędnej terenu

 W obrębie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemię zdejmujemy ręcznie, na pozostałych terenach

możemy użyć sprzętu zmechanizowanego 

 Zdjęty humus jest odpadem wymagającym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inwestorowi

dokument potwierdzający  utylizację  zdjętego humusu. Ze względu  na silne  zanieczyszczenie  chemiczne gleby  zdjęty

humus nie nadaje się do ponownego użycia do celów ogrodniczych. 

 Podczas  odspajania  gruntu  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  znajdujące  się  w  terenie  włazy  komór,  zawory

wodociągowe i gazowe. 
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4.1.2. Rozłożenie humusu 

Wymagania dotyczące rozłożenia humusu:

 ziemię urodzajną pod krzewy i byliny rozkładamy warstwą grubości 25 lub 35 cm dla tak by rozłożona i zagęszczona

ziemia znajdowała się 5 cm poniżej otaczającego ją gruntu i chodników.

 do humusowania używamy ziemi urodzajnej o  parametrach określonych w punkcie 8.1,

 teren musi być wolny od zanieczyszczeń pobudowanych, w szczególności gruzu, wapna cementu,

 po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren należy wyrównać, wygrabić i usunąć  zanieczyszczenia,

 natychmiast po rozłożeniu ziemi urodzajnej należy przystąpić do sadzenia roślin lub wysiewu nasion 

 wszystkie przypadki stagnowania wody należy zgłosić INTZ, 

4.6. Transport Drzew i krzewów

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 

materiałów.

 Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów

przed uszkodzeniami.  Wszelkie uszkodzenia i  złamania powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim

środkiem.

 Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w szkółce powinny być wykopane z odpowiednią bryłą korzeniową.

System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem.

Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia

sadzenia. 

 Druciane i jutowe siatki należy poprzecinać po posadowieniu drzew na dnie  wykopu.

 Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z

których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część

naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy

zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej.  Przed sadzeniem

rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.

 Czas  pomiędzy  wykopaniem  materiału  roślinnego  a  jego  posadzeniem  powinien  być  skrócony  do  minimum.  Należy

dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy.

 Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w
następujący sposób:

 rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania,

 wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane w

ocienionym miejscu. 

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby 

materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być 

posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

 rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania,

 wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane w

ocienionym miejscu. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej,  korzeni i  pędów.

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

4.7. Wykonanie nasadzeń wymagania ogólne

 sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, z temperaturą podłoża i powietrze powyżej 0

 sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują 

degradację gleby

Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:

 doły przeznaczone do sadzenia zalane wodą,
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 zbite podłoże,

 woda zalegająca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

 mocno zamarznięta ziemia,

 długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.

 silne zanieczyszczenie gleby

 intensywny ruch maszyn lub ludzi odbywający się w bezpośrednim sąsiedztwie sadzonych roślin

4.8. Sadzenie drzew.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

 doły pod drzewa powinny mieć wymiary 100x100x70 (długość x szerokość x głębokość) 

 doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,

 doły pod drzewa sadzone w sąsiedztwie drzew starszych muszą zostać dostosowane do warunków terenowych,

 podczas sadzenia pień drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem

mechanicznym podczas transportu i  sadzenia,

 po posadzeniu należy zdając jutę z pnia drzewa

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości lub nieco wyższej jak rosła w szkółce. Zbyt

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny,

 drzewa sadzimy z pełną zaprawą dołów.

 ziemie pod drzewami należy bardzo mocno zagęścić aby uniemożliwić osiadanie bryły korzeniowej 

 wokół pnia drzewa należy uformować misę o głębokości 5cm i średnicy ok. 70cm,

 po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać – dwukrotnie – do pełnego nasycenia gleby;

 drzewa należy przymocować do palików zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej, 

 paliki przed zastosowaniem powinny być pomalowane farbą na kolor ciemna sosna

 drzewo należy mocować do palika szeroką (5cm) taśmą . Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę.

Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,

 ziemię pod drzewem ściółkujemy 5 cm warstwą zrębek, pozostawiając jednak wokół pnia wolna od ściółki przestrzeń o

średnicy 10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z pozostałości pobudowanych, oraz odpowiednio pogłębiony. 

Wszystkie warstwy podbudowy chodników czy parkingów oraz zanieczyszczenia terenu winny zostać usunięte. 

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz  poinformowania INTZ o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczęciem 

nasadzeń z drzew.

Szczegółowe rysunki wykonania nasadzeń zostały przedstawione w dokumentacji projektowej.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z pozostałości pobudowanych, oraz odpowiednio pogłębiony. 

Wszystkie warstwy podbudowy chodników czy parkingów oraz zanieczyszczenia terenu winny zostać usunięte. 

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz  poinformowania INZT o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczęciem 

nasadzeń z drzew.

Teren pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z pozostałości pobudowlanych Wszystkie ewentualne warstwy

podbudowy  chodników  oraz  zanieczyszczenia  terenu  winny  zostać  usunięte.  Wykonawca  jest  zobligowany  do

wykonania odkrywek i poinformowania INTZ. 

4.9. Pielęgnacja po posadzeniu drzew 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym i w okresie pielęgnacji (w przeciągu jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru inwestycji)

polega na:

 podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych

tygodni po posadzeniu a następnie według potrzeb zachowując optymalną wilgotność gleby dla roślin),
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 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów,

 nawożeniu

 odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w

przypadku chwastów o pokroju płożącym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin

przekraczającej 25% każdej misy.

 uzupełnianiu ściółki do warstwy grubości 5 cm

 usuwaniu odrostów korzeniowych 

 zapobieganiu wystąpienie chorób i szkodników, wykonywanie zabiegów ochrony roślin,

 poprawy struktury i wyglądu drzew i krzewów,

 poprawianiu mis pod drzewami,

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

 cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające,

 kształtowanie korony drzew 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.

W trakcie pielęgnacji gwarancyjnej należy regularnie podlewać drzewa. Należy przyjąć, że jednorazowa dawka wody wyniesie 10

litrów na każdy centymetr średnicy drzewa, czyli ok. 50 l dla projektowanych.

4.10. Sadzenie krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:

 rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości

wskazanej na  rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony

efekt,

 pierwszy rząd krzewów sadzimy zawsze w odległości 70 cm od krawężnika/opornika 

 sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w

pojemnikach.  Krzewy  należy  sadzić  jedno-/  wielorzędowo,  wzdłuż  naciągniętego  sznura  do  dołków  z  zachowaniem

odpowiedniej  rozstawy  ściśle  według  dokumentacji  projektowej,  po  posadzeniu  roślin  należy  ugnieść  ziemie  wokół

posadzonych roślin,

 po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę) przed rozłożeniem warstwy ściółki,

 teren wokół roślin należy ściółkować 5 cm warstwą zrębek drzewnych

4.11. Pielęgnacja krzewów.

Pielęgnacja krzewów w okresie gwarancyjnym i w okresie pielęgnacji (w przeciągu jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru

inwestycji) polega na:

 podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych

tygodni po posadzeniu a następnie według potrzeb, zachowując optymalną wilgotność gleby dla roślin),

 nawożeniu,

 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów,

 odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku

chwastów  o  pokroju  płożącym  nie  dopuszczenie  do  zachwaszczenia  powierzchni  mulczowanej  wokół  roślin

przekraczającej 25% każdej skupiny,

 uzupełnianiu ściółki do warstwy grubości 5 cm,

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 kontrolowaniu chorób i szkodników, wykonywanie zabiegów ochrony roślin, 

 poprawy struktury i wyglądu  krzewów,

 wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,

 leczeniu uszkodzeń,

 cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, słaby przyrost, oraz powodują niepożądane

zagęszczenie,  (zbyt  duże  rozmiary  krzewów).  Zabieg  odmładzania  można przeprowadzać  na  krzewach  rosnących  w



STWiOR Ul. Chociszewskiego w Poznaniu 24

warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; zmusza on rośliny do rozwoju nowych,

silniejszych gałęzi;

 cięcia krzewów l ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;

 utrzymanie starych krzewów poza zakresem skrajni drogowej. ( 50 cm od krawędzi jezdni) 

4.12. Nasadzenia z bylin 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:

 przed posadzeniem roślin należy teren oczyścić z pozostałości pobudowlanych, 

 rośliny sadzimy w ilości i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej,

 przed sadzeniem należy usunąć uszkodzone liście przekwitłe kwiaty i owocostany,

 rośliny sadzimy etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym osłoniętym od wiatru

miejscu,

 nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin,

 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia

 wytyczenie w terenie kształtu rabaty zgodnie z rysunkiem,

 wyznaczenie linii nasadzeń

 rozstawienie roślin

 wypełnienie dołów żyzną ziemią pozostawiając miejsce na zrębki 

 podlanie nasadzeń,

 wypełnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwą zrębek

4.13. Pielęgnacja bylin po posadzeniu

Pielęgnacja bylin w okresie gwarancyjnym i w okresie pielęgnacji  (w przeciągu jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru

inwestycji) polega na:

 usuwaniu chwastów, 

 podlewaniu,

 nawożeniu,

 usuwaniu przekwitłych kwiatów i owocostanów,

 uzupełnianiu ubytków ściółki z zrębek,

 wymianie uszkodzonych i martwych roślin.

4.16. Zakładanie trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

 teren powinien być wyrównany i wyprofilowany,

 w sąsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne mają być wykonywane ręcznie, co ma zapobiec

uszkodzeniu korzeni drzew,

 trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej, która nie powinna zawierać więcej

aniżeli 20% materii organicznej,

 rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić  w nawozy mineralne (np. azofoskę, dawka 5 kg/100m2) i  wymieszać

nawóz z ziemią,

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

 okres  siania  -  termin  zakładania  trawnika  należy  przewidzieć  na  późne  lato  (przełom VIII/IX)  lub  wczesną  jesień,

ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V),

 na terenie płaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2,

 w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy,

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
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 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 nie stosować wału

gładkiego,

 po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi,

 należy zastosować mieszankę traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np. Autostrada II, Sahara,  .

W każdym przypadku skład mieszanki musi być odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany przez INTZ

Pielęgnacja trawników polega na:

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,

 wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 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,

 chwasty trwałe należy usuwać ręcznie.

4.17. Regeneracja trawnika istniejącego

Wykonujemy punktową regeneracje trawnika w pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem ( granicą działki i opracowania)

Dokładny zakres regeneracji trawnika wskaże Inwestor podczas przekazania terenu.

Regeneracje trawnika polega na :

 Skoszeniu trawnika

 Głębokiej aeracji i wertykulacji darni

 Uzupełnieniu ziemi w miejscu zgłębień

 Wsiewie nasion traw w ilości nie mniejszej niż 4kg/100m 2

 Wałowaniu wałem gładkim ciężkim

 Intensywnym nawożeniu trawnika (stosownie do pory wykonywania nawożenia)

 Intensywnym podlewaniu tak aby trawnik był stale wilgotny przez okres 14 dni.

4.18. Aplikacja mikroorganizmów glebowych EMY

Preparat należy dostarczyć poprzez podlanie wodnym roztworem preparatu ziemi przygotowanej pod nasadzenia 

Wymagania dotyczące aplikacji roztworu mikroorganizmów glebowych są następujące:

 Roztwór preparatu przygotowujemy tuż przed jego aplikacją. Cały roztwór należy zurzyć w dniu przygotowania

 Preparat aplikujemy w temperaturze gleby przekraczającej 10 C

 Preparat rozlewamy na przygotowane podłoże przed sadzeniem roślin lub po posadzeniu roślin  ale przed mulczowaniem.

 Preparat aplikujemy zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania.

 Dawkowanie 40 l preparatu rozcieńczyć w 400 l wody . I taką dawka wystarcz na podlanie 10 000 m2 ziemi,

wady niedopuszczalne

 aplikacja preparatu gdy temperatura podłoża spadnie poniżej 5 C  

 zbyt nistkie stężenie preparatu  

 niedostateczna ilośc preparatu na jednostkę powierzchni.  
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5. Kontrola jakości robót

5.1 Wymiana gleby

5.1.1. Zdjęcie darni i humusu

Kontrola robót w zakresie zdjęcia humusu polega na :

 sprawdzeniu czy podczas odhumusowania nie doszło do uszkodzenia korzeni drzew 

 sprawdzeniu głębokości korytowania

 sprawdzenie zakresu prac i ich zgodności z projektem i obmiarem

 weryfikacji zaświadczenie o utylizacji zebranej i wywiezionej z terenu budowy ziemi.

5.1.2. Rozłożenie ziemi urodzajnej

Kontrola robót w zakresie rozłożenia ziemi urodzajnej polega na:

 sprawdzeniu zgodności zakresu prac z projektem i przedmiarem robót

 zgodności parametrów fizycznych i chemicznych zakupionego i rozłożonego humusu z zapisami dokumentacji projektowej,

(wykonawca musi przedstawić wynik badań laboratoryjnych)

 grubości warstwy ułożonego humusu,

 jakości jego ułożenia, obecności zagłębień (dopuszczalna nierówność wynosi 2 cm na 1mb rozłożonego humusu)

 sprawdzeniu braku  obecności zanieczyszczeń mechanicznych, i chemicznych w glebie

Kontrola robót przy odbiorze rozłożonego humus:

 grubości warstwy ułożonego humusu,

 wyrównania warstwy rozłożonego humusu (dopuszczalne odstępstwo 2 cm na 1mb)

 stopnia zagęszczenia rozłożonej ziemi urodzajnej (czy po rozłożonej ziemi urodzajnej nie odbywał się ruch maszyn.

 obecności zanieczyszczeń

 zawartości w rozłożonym humusie suszonego obornika

5.2. Sadzenie drzew i krzewów

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunków i odmian,

odległości sadzonych roślin,

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową,

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, i jakości ziemi urodzajnej,

 zgodności materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z  

normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

 jakości 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 ,

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją projektową,

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew

(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

 jakości posadzonego materiału.

5.3. Nasadzenia z bylin 

Kontrola robót w zakresie nasadzeń z  bylin polega na sprawdzeniu:

 zgodności  umiejscowienia  roślin  z  dokumentacją  projektową  pod  względem  wymiarów  rabat,  rozmieszczenia

poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia,
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 jakości  sadzonego  materiału  roślinnego  (bez  uszkodzeń  fizjologicznych  i  mechanicznych,  z  zachowaniem jednolitości

pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

 przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej 

 prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych

kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin).

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych nasadzeń bylinowych polega na:

 zgodności wykonanych nasadzeń z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia roślin, gatunków i odmian

posadzonych roślin,

 jakości posadzonych  roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju),

 przy odbiorze jesienią należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy.

5.4. Zakładanie trawników

Kontrola w czasie wykonywania trawnika polega na sprawdzeniu:

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

 prawidłowego wyrównania terenu

 dosypania ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

 prawidłowego uwałowania terenu,

 zgodności składu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej,

 gęstości zasiewu nasion,

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

Kontrola robót przy odbiorze łąki kwietnej dotyczy:

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

 równomierności wschodów 

5.5. Regeneracja trawników

Kontrola w czasie wykonywania regeneracji trawnika polega na sprawdzeniu:

 prawidłowego wyrównania terenu

 uzupełnienie ubytków darni i ziemi urodzajnej,

 prawidłowego uwałowania terenu,

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

 gęstości dosiewu nasion traw,

 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:

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

5.6. Aplikacja mikroorganizmów glebowych EMY

Kontrola w czasie wykonywania aplikacji polega na sprawdzeniu:

 Zgodności składu preparatu z wymaganiami PW i ST

 proporcji rozcieńczenia preparatu w wodzie

 poprawności aplikacji preparatu
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6. Obmiar robót

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

 m3 (metr sześcienny) dla wymiany gleby

 m3 (metr sześcienny) rozłożenia ziemi urodzajnej

 szt. (sztuka) posadzenia drzewa , krzewu, byliny

 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika

 m2 (metr kwadratowy) przekopania podłoża

 m2 (metr kwadratowy) regeneracji trawnika

 m2 (metr kwadratowy) rozłożenia mulczu

 m2 (metr kwadratowy) aplikacji mikroorganizmów glebowych

7. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  i wymaganiami INTZ, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8. Podstawa płatności

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Wymiana podłoża

Cena 1m  3   zdjęcia darni i humusu j obejmuje  

 mechaniczne lub ręczne odspojenie drani z gruntem

 załadowanie ziemi na jednostki transportu

 wywiezienie ziemi na miejsce utylizacji

 uprzątnięcie terenu

Cena 1m  3   rozłożenia ziemi żyznej obejmuje  

 zakup transport ziemi żyznej,

 zakup i transport suszonego obornika

 wymieszanie obornika z ziemia urodzajną

 rozłożenie ziemi żyznej w miejscach określonych w projekcie,

 zagęszczenie ziemi,

 posprzątanie terenu.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, obejmuje:

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

 zakup i dostarczenie materiału roślinnego,

 zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej do zaprawienia dołu.

 posadzenie materiału roślinnego,

 zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,

 przykrycie ściółką trenu pod roślinami,

 pielęgnację  posadzonych  drzew  i  krzewów  w  okresie  trwania  inwestycji:  podlewanie,  odchwaszczanie,  ściółkowanie,

nawożenie. 

Cena posadzenia 1 szt byliny obejmuje:

 przygotowanie podłoża (wyrównanie, spólchnienie),

 dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,

 pielęgnację w okresie trwania inwestycji: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie,

 zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym

Cena wykonania 1m  2   trawnika obejmuje  

 przygotowanie gruntu pod obsiew
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 zakup transport nasion 

 wysianie nasion  wraz  z zabiegami agrotechnicznymi

 podlanie 

Cena wykonania 1m  2   regeneracji trawnika obejmuje  

 wykonanie zabiegów agrotechnicznych

 zakup i uzupełnienie ubytków ziemi urodzajnej

 zakup transport nasion 

 wysianie nasion  wraz  z zabiegami agrotechnicznymi

 podlanie , wałowanie

Cena wykonania 1m  2   aplikacji roztworu mikroorganizmów glebowych obejmuje  

 zakup preparatu

 rozcieńczenie preparatu w wodzie pitnej

 aplikacja preparatu do gleby

 uprzątnięcie terenu.

Cena spulchnienia gleby na głębokość 30 cm obejmuje

 ręczne lub mechaniczne spulchnienie gleby 

 wygrabienie i usunięcie chwastów

 wyrównanie i wyprofilowanie terenu

 uprzątnięcie wywóz i utylizacja śmieci.
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D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
Rozbiórka nawierzchni z kostki i płyt betonowych
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1.WSTĘP

 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic

dla Zadania: Zagospodarowanie zielenią pasów drogowych miasta Poznania. Ul. Chociszewskiego

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

 Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic w 

ramach Robót przygotowawczych.

Roboty rozbiórkowe obejmują:

cięcie piłą spalinową nawierzchni z kostki

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 6 i 8cm,

rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 33x33

rozebranie podbudowy wraz z podłożem do głębokości 40 cm

mechaniczne rozebranie ław betonowych,

załadunek gruzu betonowego z pryzm koparką lub koparko – ładowarką i odwóz na wysypisko samochodem samowyładowczym 

załadunek, odwóz na wysypisko wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki warstw bitumicznych, składowanego w pryzmach.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, określeniami i definicjami 

podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

Sprzęt

7.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu

7.2 Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3.

7.3 Rodzaje sprzętu 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować:

młoty pneumatyczne,

piły spalinowe,

koparki,

koparko – ładowarki,

spycharki,

samochody samowyładowcze,

drobny sprzęt ręczny.

Transportu

 Ogólne zasady dotyczące transportu

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Sposoby transportu

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wybór środka 

transportu zależy od warunków lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

3.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.
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Podstawowe zasady prowadzenia Robót

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieść je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową 

będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 

w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić gruntem do poziomu określonego w dokumentacji projektowej 

i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-02.01.01. "Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych".

Wykonanie Robót rozbiórkowych

 Rozebranie podbudów, nawierzchni i chodników

Warstwę nawierzchni wraz z podbudową należy usunąć mechanicznie przy użyciu młotów pneumatycznych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiały (gruz) składowane w pryzmy należy wywieźć na wysypisko lub składowisko 

przyobiektowe w zależności od dalszego przeznaczenia.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.

Zasady kontroli jakości Robót

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni dróg i chodników powinno spełniać odpowiednie 

wymagania określone w STWiORB D.02.01.01 "Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych"

5. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 Jednostka obmiaru

Jednostką obmiarową Robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

dla nawierzchni i podbudowy - metr kwadratowy [m2] i obejmuje Roboty związane z wywozem materiału rozbiórkowego obmierzane

w metrach sześciennych [m3],

6.  ODBIÓR ROBÓT

 Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Odbiór Robót

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9.

 Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót.

Cena jednostkowa Robót związanych z rozbiórką podbudowy i nawierzchni obejmuje:

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

 rozebranie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie,

 odwiezienie materiałów z rozbiórki,

 uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-08.03.01.11

USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH
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1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych ST

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego

obrzeża chodnikowego 6x30x100 , oraz 8x30x100

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

ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

 cement wg PN-B-19701 [7],

 piasek wg PN-B-06711 [3].

Betonowe obrzeża chodnikowe 

 Betonowe obrzeże chodnikowe gat. I wymiarach 6x30x100 oraz    8 x 30x100 cm gat. 1: BN-80/6775-03/04 [9]  na podsypce

cementowo piaskowej  

Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm

obrzeża 1 b h r

On 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1

l  8

b,   h  3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

 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 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń

Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2

Szczerby

i uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie  górne

(ścieralne)

niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:

liczba, max 2

długość, mm, max 20

głębokość, mm, max 6

2.4.4. Składowanie
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 Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według  rodzajów  i

gatunków.

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej:

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4.5. Beton i jego składniki

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

3. SPRZĘT

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt do ustawiania obrzeży

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

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.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].  Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w

planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Podsypka 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka z cementowo- piaskowa, o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę

wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni

obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana   miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

Obrzeża należy ustawiać z szczególną starannością aby nie uszkodzić istniejącej szaty roślinnej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych

obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń

występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [4].

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru

stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości  określone w normach podanych dla odpowiednich

materiałów wymienionych w pkt 2.

Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)podsypki piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

  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

Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 wykonane koryto,

 wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

  Cena wykonania 1 m krawężnika i opornika betonowego obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta pod ławę,
 ew. wykonanie szalunku,
 wykonanie ławy,
 pielęgnacja ławy ,
 ustawienie krawężników na ławie betonowej,
 ustawienie oporników na ławie betonowej,
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
 wypełnienie spoin krawężników,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
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tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

montażem elementów małej architektury w pasach drogowych Poznania

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie w punkcie 1.1 prac w

zakresie zgodnym projektem wykonawczym i PZT. Prace obejmują montaż elementów małej architektury.

- ławek

- słupków ograniczających ruch samochodów

- koszy na śmieci

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w MTP STD .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

2.

2.2 Stosowane materiały

Na modernizowanym skwerze zamontowane zostaną następujące elementy wraz z fundamentami:

 słupki stalowe  

Wszystkie elementy małej architektury muszą zostać zamontowane przez Wykonawcę zgodnie z normami i 

zaleceniami nałożonymi przez producenta elementów małej architektury.

2.3 Szczegółowe wymagania dla poszczególnych elementów

7.11. Słupek stalowy

v) Materiały:Słupek stalowy wysokości 80 cm średnicy 8 cm 
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w) Materiał – stal ocynkowana malowana proszkowo  wraz z elementem odblaskowym

x) Kolor RAL 7043 półmatowy

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologię robót i sprzęt. 

W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie, pod nadzorem INTZ.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport

Materiały przewozi się odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu ładunek należy zabezpieczyć. Przewóz na 

terenie budowy powinien odbywać się po drogach tymczasowych wskazanych przez Kierownika Budowy, w warunkach 

zabezpieczających elementy przed uszkodzeniami.

Niedopuszczalne jest, aby sprzęt użyty do transportu i rozładunku elementów małej architektury (a w szczególności prefabrykatów 

betonowych i donic) ze względu na swój ciężar spowodował uszkodzenie nawierzchni chodników. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Sposób i kolejność wykonywania robót

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane prace montażowe. Wykonawca powinien zsynchronizować położenie nawierzchni dróg z 

elementami małej architektury tak aby nie trzeba było przekładać ułożonej już nawierzchni aby ułożyć podbudowę  pod elementy 

małej architektury.

Elementy małej architektury należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producentów.

 

5.2.4 Montaż słupków stalowych

 słupki należy montować poprzez zabetonowanie słupka na głębokości 30 c

5.3. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac

 niezgodne z dokumentacją rozmieszczenie elementów małej architektury,

 niezgodność asortymentu elementów wyposażenia z dokumentacją,

 montaż niezgodny z instrukcja producenta,

 uszkodzenia elementów małej architektury

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA PRAC 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Kontrola 

polega na sprawdzeniu:

 rozmieszczeniu elementów małej architektury zgodnie z planem,

 zgodności elementów małej architektury z dokumentacja techniczną,

 stabilności zamontowanych elementów małej architektury.
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7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Jednostkami obmiarowymi robót jest 

liczba i standard  montowanych elementów:

8. ODBIÓR ROBÓT

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia 

wymogów podanych wyżej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jednostka obmiarową jest ilość i standard zamontowanych elementów wyposażenia. Obmiaru robót na budowie dokonuje Wykonawca 

w obecności inspektora nadzoru.
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	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
	1.5.2 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli drogowej w zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier - Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

	1.6 Przekazanie terenu budowy
	1.7 Dokumentacja projektowa
	1.7.1 Niniejsze ST są opracowane na podstawie dokumentacji projektowej w skład której wchodzą następujące opracowania:
	1.7.2 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
	1.7.3 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST.
	1.7.4 Cechy materiałów i elementów budowli drogowej powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
	1.7.5 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone.

	1.8 Koordynacja dokumentów przetargowych - Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
	1.8.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki kontraktu i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami kontraktu (umowy) i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
	1.8.2 W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, w następującej kolejności, od najbardziej ważnych :
	1.8.3 Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Inżynier - Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
	1.8.4 Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 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.

	1.9 Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa
	1.9.1 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.
	1.9.2 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

	1.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej
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	Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

	2.2 Kontrola materiałów
	Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości.
	Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera - Inspektora Nadzoru, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.
	Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu.
	Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru i z taką częstotliwością, jak określono w specyfikacjach. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek.

	2.3 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę
	Dane ogólne
	Badania
	Raporty z badań
	Opłata za badania

	2.4 Badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru
	Inżynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót.
	Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru badań materiałów w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.
	Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier - Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego.

	2.5 Świadectwa jakości
	Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier - Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające świadectwo jakości stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.
	W przypadku materiałów, dla których świadectwa jakości są wymagane przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać swiadectwo jakości określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
	Produkty przemysłowe powinny posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Inżyniera - Inspektora Nadzoru na jego życzenie.

	2.6 Przechowywanie materiałów
	Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
	Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.
	Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
	Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, uprzednio uzgodnionych z Inżynierem- Inspektorem Nadzoru, na składowiskach zapasów.
	Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, by frakcje drobne, poniżej 4 mm, były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem- Inspektorem Nadzoru.
	Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczone przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. Ogólna objętość zbiorników powinna umożliwić magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniowej produkcji otaczarni. Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze bezpośrednio płomieniem.


	3. SPRZĘT
	4. Transport
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
	5.2 Tablice informacyjne
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 3 tablice informacyjne. Każda z tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
	Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. Koszt utrzymania tablic informacyjnych obciąża Wykonawcę.

	5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
	Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak : płoty zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnia dozorców.
	Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
	Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
	W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru.
	Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.
	Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inżynier - Inspektor Nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów drogowych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie, wymagania specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe.
	Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier - Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i specyfikacjach.
	Inżynier - Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. Ocena ta może być dokonana przy współudziale przedstawiciela laboratorium Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

	6.2 Dziennik budowy
	Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia Kontraktu.
	Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
	Do dziennika budowy wpisuje się:
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
	Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
	Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera - Inspektora Nadzoru o ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

	6.3 Księga obmiaru
	Księga obmiaru jest dokumentem obowiązującym do zapisywania i wyliczania ilości wykonanych robót.
	Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji.

	Pozostałe dokumenty budowy
	6.4 Przechowywanie dokumentów budowy
	Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
	Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
	Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1 Zasady obmiaru
	Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych.
	Ilości robót określone w wycenionym ślepym kosztorysie mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Płatności będą dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postępu robót.
	Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą i Inżynierem- Inspektorem Nadzoru.

	7.2 Zasady określania ilości robót
	Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonane w poziomie.
	Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych.

	7.3 Urządzenia pomiarowe
	Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
	Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów (łat) wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego.
	Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

	7.4 Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru
	Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
	Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.
	Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
	W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, obmiaru dokonuje się:
	Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
	Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Ogólne zasady odbioru robót
	Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robot na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
	W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem- Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru.
	Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy.
	Wszystkie zarządzone przez dokonującego odbioru roboty poprawkowe powinny być zestawione

	8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
	Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
	Odbioru tych robót dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera - Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.
	Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier - Inspektor Nadzoru dokonuje wpisem do dziennika budowy.

	8.3 Odbiór końcowy
	Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty).
	Całkowicie zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
	Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera - Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do odbioru końcowego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.
	Odbierający dokona odbioru końcowego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem.
	W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem- Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt.
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