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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1.Zakres robót objętych SST
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z załoŜeniem
trawników. SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyŜej
wymienionych robót.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z : porządkowaniem terenu, robotami ziem-
nymi i uprawą gleby, zakładaniem trawników na terenie płaskim siewem, z dowozem i rozścieleniem
ziemi urodzajnej dla rozbudowy i przebudowy pomieszczeń szpitala SPZOZ w Kościanie na oddział chi-
rurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych z dobudową szybu
dźwigowego i nadbudową klatki schodowej .  

1.2. Określenia podstawowe
a) Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój;
b) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową;
c) PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy;
d) Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
d) Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
naruszonych przy realizacji przedsięwzięcia;
e) Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inwestora upowaŜniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapisów w rejestrze obmiarów.

1.3. Wymagania dotyczące robót 
a) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją pro-
jektową lub uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygo-
towanie zawodowe i udokumentowane doświadczenie  zawodowe.
b) Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przeka-
Ŝe wykonawcy teren wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi.
c) Dokumentacja projektowa – zawiera rysunki i obliczenia robót związane z realizacją zadania.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien
powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
d) Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami
postronnymi i zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń. Wykonawca jest zobowiązany do za-
bezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru ro-
bót.
e) Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów – Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe
nie będą dopuszczone w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszel-
kich robót   w ten sposób uszkodzonych.
f) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speł-
niających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
g) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepi-
sy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna".
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Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.Materiały
2.2.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zapewni uŜycie materiałów zgodnych z dokumentacją i Polską Normą. Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału. 
2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
2.2.3. 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
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
2.2.4. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna – nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
2.2.5. Ziemia kompostowa 
Komposty, powstają w wyniku rozkładu róŜnych 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.
Rodzaje materiałów uŜytych do nawoŜenia jak i sposoby nawoŜenia reguluje Ustawa o nawozach i
nawoŜeniu 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 01.06.2001r.
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

3. SPRZĘT I MASZYNY
3.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 

3.2. Ogólne warunki
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 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 uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie do uŜytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany
sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moŜe 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.

3.3. Sprzęt do wykonania zadania
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu : glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, kosiarki mechanicznej do pielęgnacji
trawników, sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. (Środki transportu
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego). Wykonawca będzie usuwać na
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji
zadania.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów na tereny zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi ani teŜ nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

4.3. Transport 
Nasiona traw naleŜy przewozić w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocią.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
 
5.2. Wykonanie robót:
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
oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie
wszystkich elementów robót, za ich zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru
będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3. Kolejność robót i warunki wykonania
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu robót drogowych oraz
budowlanych.
Uwaga! Wszystkie prace w obrębie starodrzewu wykonywać ręcznie lub ręcznym sprzętem
zmechanizowanym – wykaszarka, glebogryzarka spalinowa. Minimalne odległości pojazdów roboczych
od pni starych drzew – 5m. NaleŜy stosować sprzęt lekki, ograniczając lokalne zagęszczenia gleby do
minimum.
Trawniki – naleŜy przekopać teren, rozścielić ziemię urodzajną warstwą 15cm. Zastosować mieszankę
traw „Park” i lub odpowiadającą.

5.4. Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń.
Odwodnienie powierzchniowe naleŜy wykonać poprzez ułoŜenie krawęŜnika 0,5-1 cm poniŜej
poziomu nawierzchni utwardzonej
Teren powinien być splantowany i wyrównany,
Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem lub nawozami.
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Trawniki zakładane siewem:
Przed siewem naleŜy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić
Siew naleŜy wykonywać w dni bezwietrzne,
Okres siania – wiosna i do połowy września,
Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2,
Przykrycie nasion  - przez grabienie lub wałowanie kolczatką,
Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem.
Pielęgnacja trawników
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10cm,

5.5. Drzewa i krzewy
Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dołków o średnicy
i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią urodzajną, wykonaniem misek,
podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną 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, Ŝe wszystkie sterowane urządzenia posiadają waŜną legalizację. Inspektor nadzoru
będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy
sprzętu, personelu. JeŜeli będą one powaŜne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor
natychmiast wstrzyma uŜycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aŜ 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 moŜna 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.

7. OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w miarę
postępu robót, kontrolując ich jakość.

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z
wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany
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doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Zasady rozliczenia i płatności zostały określone w umowie o roboty budowlane 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
UL. PODLASKA 13, 60-623 POZNAŃ TEL. +61/8484190 FAX.+618484123
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