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SST-0   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących realizacji projektu:   „Zieleń dwu 

ogrodów tematycznych na terenie   Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej w 

Wrocławiu”. 

                                    

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1)   Inwestor:   Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej w Wrocławiu 

 

 

 1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

 Celem projektu jest zarówno zwiększenie estetyki terenów należących do szkoły, jak również edukacja i 

zwiększenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy biologicznej uczniów. 

Zakresem opracowania projekt obejmuje: 

- obszar nr 2 o powierzchni ok. 280m² przeznaczony na tzw. ”mikro zagajnik”  obsadzony bylinami 

pochodzenia rodzimego, 

- obszar nr 5 o powierzchni ok. 150m² przeznaczony na utworzenie ogrodu  deszczowego zasilanego 

wodą z rury spustowej odprowadzającą wodę z dachu  budynku internatu. 

 

 

1.3.1Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe        

  

1.3.2 Ogólny zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 

stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót  budowlanych. 

Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień . 

Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu:   

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 77300000-3 Usługi ogrodnicze 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

  

          Specyfikacje szczegółowe: 

1.Roboty przygotowawcze i ziemne              -kod CPV45111200-0                     SST B-01 

 2. Zieleń                                                  -kod CPV 45112711-2, 77310000-6       SST B-06  

  

  

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 
1.4.1 Projekt:  Projekt Zagospodarowania Zielenią dwóch obszarów oznaczonych numerami 2 i 5 na planie 

sytuacyjnym na terenach zielonych Liceum Ogólnokształcącego nr XIV, tj. wykonanie dwóch „ogrodów 

tematycznych”. 

1.4.2  Szczegółowe  specyfikacje techniczne    

                                                                                              

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. 

  

2.Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i  poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów   i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie         technicznym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

  

2.2.1. Przekazanie terenu budowy 

         Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na  warunkach określonych w 

ogólnych warunkach umowy . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną  

2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego 

dla umożliwienia prowadzenia robót. 

 

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu remontu oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, zabezpieczenia etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu 

kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 

innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 

tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.2.3 Ochrona własności i urządzeń 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych  instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

 

2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu remontu i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe   stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe    wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

Powinien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie. 
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 Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 

  

2.3.4 Program zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i 

uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami .Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco                     

i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 

kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 

go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane   w porządku chronologicznym jeden po 

drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak   i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych    p.2.3.1, przygotowanych 

przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót   z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat jakości materiałów 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
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dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 

obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 

robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

 Pozwolenie na budowę: 

 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

 Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

 Protokoły odbioru robót, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli      zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 

zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.Materiały i urządzenia 

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie technicznym. 

 

4.1 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem tych materiałów będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 

w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 

przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
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będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.4  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w 

projekcie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego 

realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

7.Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia jakości. 

 

8. Obmiary robót 

Zasady obmiarowania i oceny  zaawansowania robót określa umowa. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

9.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń  roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz  

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

SST i uprzednimi ustaleniami.  

9.3. Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

  

9.  Podstawa płatności    
  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe  robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

W cenie jednostkowej zawarte zostaną wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do 

wykonania robót podstawowych i ich jakości oraz wymagane zabezpieczenia elementów zastanych. 

 

 

 

10.Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 
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Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

 

10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389) 

 rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 
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                                            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                   

                                                       SST -01 

                                  Roboty ziemne i przygotowanie terenu pod budowę  

 

                             Kod według Wspólnego Słownika zamówień V- 45111200-0 

 

 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

ziemnych i przygotowania terenu pod budowę przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 

dotyczących  realizacji projektu : „Zieleń dwu ogrodów tematycznych na terenie   Liceum Ogólnokształcącego 

nr XIV im. Polonii Belgijskiej w Wrocławiu”. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych i przygotowania terenu pod budowę 

przewidzianych w projekcie.  

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych i ziemnych wraz 

ze wszystkimi czynnościami towarzyszącymi. W zakres robót przygotowawczych i rozbiórkowych wchodzi: 

 przygotowanie terenu budowy, tymczasowe zagrodzenie terenu taśmami ostrzegawczymi, zabezpieczenie 

drzewa  na okres wykonywania robót ziemnych, Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i 

śmieci, 

 prace geodezyjnych , 

 zdjęcie humusu , 

 rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, 

 wykonanie wykopu niecki, 

 wypełnienie niecji warstwa żwiru i piasku, 

 rozłożenie folii PCV, 

 rozłożenie folii pcv do „oczka wodnego” o grubości min. 1mm w uprzednio uformowanych nieckach, 

 rozłożenie geowłókniny o gramaturze 200g/m2 w uprzednio uformowanych nieckach, 

 demontaż  rury deszczowej z osadnikiem i zaślepienie odpływu do przyłącza kanalizacji deszczowej, 

 uzupełnienie rury deszczowej i montaż zbieracza klapowego, z sitkiem filtrującym, 

 wywóz nadmiaru ziemi oraz rozplantowanie humusu. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
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unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.7 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 

zawartymi w STWiOR. 

2 Materiały 
Występują wyłącznie materiały pomocnicze. 

 

3 Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 

być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom dostosowanym do 

charakteru i rozmiaru robót. 

 

Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.4. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków 

należy stosować: - piły mechaniczne, - specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia - 

spycharki, - koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 

4.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.1.2 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.1.3 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

4.1.4 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 

4.2.1.Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

4.2.2. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR i  PW. 

 

5.2 Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
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 jeżeli obiekt nie posiada trwałego ogrodzenia zabezpieczyć (ogrodzić) plac budowy - ogrodzenie placu 

budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna 

wynosić nie mniej, niż 1,50m. 

 wyrównać stosownie do potrzeby teren, łącznie  z zasypaniem i zabezpieczeniem nierówności i 

wszelkiego rodzaju wykopów, należy zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody 

i inne urządzenia, 

 w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je i zabezpieczyć po 

porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 

ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

 w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 

zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

 osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 

budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, 

 wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na 

cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 

sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 

lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.3 Prace pomiarowe i geodezyjne 
 wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno – wysokościowego obiektów, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 stabilizowanie punktów w sposób trwały, 

 wykonanie pomiarów bieżących, 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10~ jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową. 

  

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR. 

 

6.2 Kontrola jakości robót przygotowawczych. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej kompletności przygotowania terenu budowy. Kontroli podlega 

sposób wykonania robót. 
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6.3 Kontrola jakości prac pomiarowych. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK. 

 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Wymagania i zasady dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres 

wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarze robót. 

 

7.2 Jednostki obmiarowe 
Według przedmiaru robót. 

 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR. 

9 Podstawa płatności 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR. Podstawę płatności za wykonane 

roboty określa umowa. O ile w umowie nie zostanie określona inna forma wynagrodzenia , obowiązującą formą 

jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy . 

9.2. Cena poszczególnych pozycji kosztorysowych dla ustalenia kwoty ryczałtowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. Ceny kwot ryczałtowych robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10 Przepisy związane 
1. Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji STWiOR 

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

    4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji  i Kartografii, Warszawa 

1979 

5. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 

9. Wytyczne techniczne G-3.1, Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983, OJ 

 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
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                                            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                              

                                                                 SST-02 

 

                                                         ZIELEŃ         

                                    kod CPV- 45112711-2;  CPV  77310000-6     

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem SST są wymagania do wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniami roślin wg. projektu: 

„Zieleń dwu ogrodów tematycznych na terenie   Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej 

w Wrocławiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z realizacją projektu zieleni. 

Planowany zakres robót: 

 -nasadzenia krzewów,  bylin i  roślin cebulowych, 

 -roboty pielęgnacyjne. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
-Ziemia urodzajna - gleba posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 

- Materiał roślinny - sadzonki drzew liściastych i iglastych , krzewów liściastych i iglastych 

a)Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin, 

b)Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 

l,5m do 3,Om, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. Korona drzew do sadzenia w 

ciągach uformowana na wysokości 1,8m- 2,5m - 2,2 m o obwodzie pnia min. 11-14 cm, mierzona na wysokości 

l,3m, lub wg projektu, 

c) Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości; wymagana wys. krzewów liściastych min.0,5 m. 

d) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w tym 

materiał roślinny; 

e) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy; 

 f) Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

 

2 . MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją i Polską Normą. Materiał roślinny 

pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego. 

 

2.2. Inspekcje producenta materiału szkółkarskiego. 
Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostaw materiału roślinnego. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcą wywiezione z terenu budowy na własny 

koszt. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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2.5. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: zdolność 

produkcji roślin, zbadana na zawartość makro i mikroelementów z wykluczeniem obecności metali ciężkich, 

kwasowość gleby. Badania ziemi należy skalkulować w kosztach zakupu ziemi. 

 

2.6. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), 

przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 

oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany 

jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 

glebą. Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa nawozach i nawożeniu 

z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w 

sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z O l . 06.2001 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu stosowania nawozów. 

 

2.7.Materiał roślinny 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone etykietami, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wysokość pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023). 

 

 2.7.1 Zasady kwalifikacji materiału roślinnego do nasadzeń 

 materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 

szkółkarskiej, 

 rośliny powinny być zdrewniałe (dotyczy krzewów), zahartowane i prawidłowo uformowane z 

zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości 

pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione, 

 materiał roślinny musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, 

objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki 

poniżej miejsca szczepienia (w przypadku roślin szczepionych), 

 system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, 

odmiany i wieku roślin, 

 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmiany i wieku 

rośliny. Bryła powinna być dobrze zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu 1,5 roku po 

posadzeniu i nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin, 

 rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośnięta bryłę korzeniową i być uprawiane w 

pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny, 

 roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa sezony. 

 

 2.8. Kora do ściółkowania 
Należy zastosować korę z drzew iglastych do rozścielenia pod grupy roślinności krzewiastej Okres leżakowania 

min. 6 miesięcy. 

 

 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono 

wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.2. Sprzęt do wykonania zadania 
Wykonawca przystępując do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- drabin i podnośników 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawnika 

-kosiarką samojezdną 

-środkami transportu 

-opryskiwaczem 

-sprzętem do pozyskania ziemi urodzajnej / np. spycharki, koparki/ 

-glebogryzarki. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. Rośliny w czasie transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, przemarznięciem i wyschnięciem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Zabezpieczenie drzewa 

Pień drzewa, w pobliżu którego prowadzone będą prace budowlane , zabezpieczyć przed  uszkodzeniami 

mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie  wykonać do wysokość min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od   poziomu 

gruntu. Zabrania się mocowania jakichkolwiek elementów, drutów, kabli itp. do pnia drzewa. 

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego drzewa, prace te należy 

prowadzić ręcznie. System korzeniowy odsłonięty w wykopie należy zabezpieczyć.  Powierzchnię ścian wykopu 

pozostawioną otwartą dłużej niż 3 dni należy okryć matami słomianymi lub jutowymi, które należy silnie 

zwilżać wodą celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty 

powinny być utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem . 

  Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.  

  Kierownik  budowy powinien być poinformowany przez Zamawiającego o wysokości  

  opłat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa. 

 

   5.2. Prace przygotowawcze, zalecenia dotyczące sadzenia krzewów, bylin, roslin cebulowych 

 

Po przeprowadzeniu planowanych robót ziemnych związanych z wykonaniem projektowanej nawierzchni z 

kostki betonowej, teren pod planowaną zieleń należy oczyścić z ewentualnych resztek gruzu oraz śmieci. 

Wygrodzić rabaty,  pod krzewy i byliny,   dowieźć ziemię urodzajną min.20-30 cm (humus) na warstwę piasku -

10 cm , wyrównać i zwałować.  

Krzewy i byliny należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i 

rozwoju. Nasadzenia krzewów zaleca się wykonać wczesną wiosną lub jesienią . 

Podczas sadzenia roślin należy przewidzieć miejsce na wyściółkowanie roślin korą  warstwę grubości ok.  5-7 

cm ,   

    Wszystkie krzewy należy po posadzeniu przyciąć redukując koronę o około 1/3 objętości i     obficie podlać.  

       Do ściółkowania powierzchni pod roślinami zastosować korę mieloną drzew iglastych    o średniej frakcji 10-

60 mm. Materiał powinien być odpowiednio przekompostowany, wolny od śmieci, szkodników, chorób, 

chwastów oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi.  

    Odczyn jej powinien być obojętny.                                                                                                                                      

Rośliny sadzić we wcześniej przygotowane rabaty bezpośrednio w ziemię urodzajną .  

Przy sadzeniu rośliny obficie podlać . 

Nie wolno wspomagać roślin  związkami azotowymi w pierwszym roku sadzenia. 

 

Sadzonki kupować w licencjonowanych punktach szkółkarskich, jako materiał w I wyborze . 

    Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową –  

   projektem wykonawczym szaty roślinnej. 
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5.3.  Podstawowe zasady wykonania nasadzeń projektowanej szaty roślinnej 

 

  glebę pod nasadzenia należy odpowiednio przygotować., 

 doły należy zaprawiać ziemią urodzajną, 

 należy wytyczyć miejsca wysadzenia byliny i krzewów i oznaczyć je, 

 użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, mieć dobrze wykształcone bryły korzeniowe i 

korony, 

 krzewy należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością dopasowanych do 

brył korzeniowych sadzonych roślin, 

 rośliny cebulowe należy sadzić z cebulki na głębokość ok 6 cm, jesienią lub wiosną, dopuszcza się 

sadzenie roślin już rozwiniętych (ukorzenionych), 

 wszystkie rośliny po posadzeniu należy obficie podlać. 

 

5.4. Pielęgnacja roślin 

 

 Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną w okresie minimum  

           3 lat. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września – 

 w zależności od warunków pogodowych, 

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, 

- regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin (nawozami 

mineralnymi, zalecane jest stosowania długodziałających nawozów otoczkowanych), 

- usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, 

- uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku, 

- uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby, 

- wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, 

- wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby, 

- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów itp., 

- regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku, 

- oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby. 

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  

  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. Wykonawca będzie przeprowadzać badania 

materiałów i robót sprawdzając, czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacją i SST. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację. Inspektor 

nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy 

sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast 

wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość. 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania oraz zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

  

6.2. Kontrola prac 

 

Kontrola robót w zakresie sadzenia, pielęgnacji drzewa , krzewów, traw rabatowych i bylin polega na 

sprawdzeniu: 

 prawidłowości wykonania prac pielęgnacyjnych w koronie drzewa, 

 grubości warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roślin, 
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 zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 

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

odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i zgodności z normami PN-R-67023 - drzewa i 

krzewy liściaste, PN-R-67022 - drzewa i krzewy iglaste oraz wymaganiami jakościowymi i 

wielkościowymi określonymi w projekcie wykonawczym i niniejszej SST, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 grubości warstwy ściółki pod drzewami i krzewami, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roślin, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 

 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od rodzaju wykonanych prac ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy (ostateczny), 

ci) odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Obiór ostateczny (końcowy) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona 

powiadomieniem pisemnym. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SIWZ i dokumentacji 

projektowej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z obmiarami i terminem wykonania, zgodnie z umową. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 48 poz. 401) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2134 z póżn. zm.).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  ze. zm.). 

4. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy 

5. Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

6. Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

7. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

8. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

9. Umowa z Inwestorem 

10. Dokumentacja projektowa 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


