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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Zamawiającego. 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nasadzeniami nowej 

zieleni w ramach inwestycji: Projekt: Nasadzenia zast ępcze na terenie Gminy Miasto Szczecin,  

w ramach realizacji  zadania p.n.: „Budowa Portu Ja chtowego  w Szczecinie”.  SST stanowi 

część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyŜej robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  SST 

3.1. Sadzenie drzew i krzewów 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 

- usunięcie darni z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia 

- sadzenie drzew i krzewów z pełną zaprawą dołów; 

- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korą; 

- zabezpieczenie posadzonych drzew. 

3.2. Pielęgnacja  drzew i krzewów 

Prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni , które obejmują : 

- pielenie chwastów; 

- usuwanie odrostów korzeniowych i dziczek; 

- spulchnianie ziemi wokół roślin; 

- poprawienie mis wokół drzew i krzewów; 

- podlewanie roślin; 

- przycięcie koron; 

- wymiana uschniętych lub silnie ususzonych drzew i krzewów; 

- opryski preparatami grzybo i szkodnikobójczymi; 

- zasilanie nawozami mineralnymi; 

- jesienne okopywanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie mis; 

- okrycie roślin na zimę, wiosenne zdjęcie okryć; 

- kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików. 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Drzewo - roślina wieloletnia duŜych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyŜej niŜ 10 cm nad 
szyjką korzeniową. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
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5. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6. PRZEKAZANIE TERENU  

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren do nasadzeń w terminie określonym w umowie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dokumentację projektową     

( 2 egz.)   i SST ( 2 egz.). 

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Zawiera opisy i rysunki 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. 

8. ZABEZPIECZENIE TERENU  

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni stałe 

warunki widoczności zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu 

wykonywanych prac w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru robót. 

 

W okresie prowadzenia prac  naleŜy: 

• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych 

zlokalizować z dala od istniejącego zadrzewienia. 

• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, 

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• JeŜeli to moŜliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od X do 15.XI. 

 

9. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony przyrody  i ochrony środowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich 

uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie przepisów i stanu dotyczących ochrony 

środowiska i ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r) 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje dróg dojazdowych; 

- stosowanie cięŜkiego sprzętu mechanicznego nie bliŜej niŜ 5 m od osi  pnia drzew; 

- wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu ręcznie i obsługiwanym ręcznie, lekkim 

sprzętem mechanicznym; 

- zabezpieczenie gleby wokół brył korzeniowych starodrzewu przed zagęszczeniem na skutek 

ucisku spowodowanego uŜyciem niezbędnego  cięŜkiego sprzętu. 
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10.  OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwo palne 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi oraz z dala od osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

11. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną bądź aprobatę 

agrotechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Preparaty chemiczne uŜyte do leczenia ubytków próchnicznych drzew będą zastosowane zgodnie 

z instrukcją producenta zawartą na opakowaniu. 

12. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

13.  OGRANICZENIE OBCIĄśEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś pojazdu przy 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na  i terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 

przewozie powiadamiał Inwestora  (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment prac i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
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14.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia 

osób zatrudnionych przy robotach, oraz dla  bezpieczeństwa publicznego. Przyjmuje się, Ŝe koszty 

związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa robót zostały uwzględnione w cenie 

umownej. 

15. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie i materiały urządzenia uŜywane 

do robót do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

nadzoru) oraz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren i efekt realizacji zadania był w 

zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

16. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

17. MATERIAŁY 

17.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni uŜycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

17.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom muszą być przez Wykonawcę wywiezione. 

 

17.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

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

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 
PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO: 

- Drzewa i krzewy składowane na terenie prac naleŜy umieścić w miejscu zacienionym; 

- Bryły korzeniowe naleŜy zabezpieczyć przed wysychaniem poprzez okrycie brył matami jutowymi 

lub obsypanie ziemią. 
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- Zabezpieczone bryły korzeniowe naleŜy regularnie tj. min 2 razy w tygodniu podlewać. 

- Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia brył korzeniowych. 

 
17.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz Ŝe jest on właściwy do uŜycia zgodnego intencją przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złoŜeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złoŜyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem 

nadzoru. 

17.5. MATERIAŁ ROŚLINNY 

a) Powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach drzew i krzewów ozdobnych.  

b) Zakupić naleŜy dorosły materiał szkółkarski tj. minimum 10 letni, dwukrotnie szkółkowany,  

o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej.  

c) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, 

wysokość pnia, numer normy. 

d) 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 przedłuŜać przewodnik; 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty na  korzeniach 

szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne; 

• u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona; 

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4  niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew.  

Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 

• ślady Ŝerowania szkodników; 

• oznaki chorobowe; 

• zwiędnięcie liści i kwiatów; 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych  

• martwice i pęknięcia kory. 
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17.6. PODŁOśE 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna  zapewniać 

roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą; 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru moŜe zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 

Ŝe ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

17.7. NAWOZY 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 

czasie transportu i przechowywania. 

17.8. ŚCIÓŁKOWANIE 

Do ściółkowania zaleca się zastosowanie kory drzew. Kora do ściółkowania musi być 

przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. Zaleca się zastosowanie na glebach 

przepuszczalnych 5 cm warstwy  mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu 

gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenaŜu naleŜy zastosować warstwę 2 cm mulczu 

drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego. 

Ściółkę naleŜy układać tak by mulcz był odsunięty od pnia drzewa o ok. 15 cm 

18. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜyty do robót powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  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 Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do uŜytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
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Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

19. TRANSPORT 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniami 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 wym. Warunkom  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. 

20. WYKONANIE ROBÓT 

20.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

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

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 

zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 

czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. 

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 

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. 

20.2. NASADZENIA DRZEW 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

•••• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

•••• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

•••• Wymodelować powierzchnię terenu; 

•••• Przygotować podłoŜe glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 
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•••• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

•••• Wytyczyć miejsce posadzenia drzew; 

•••• Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy; 

•••• Drzewa i krzewy naleŜy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, 

wielkością dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

•••• Doły pod bryły korzeniowe naleŜy zaprawiać ziemią urodzajną; 

•••• Posadzić drzewa i krzewy; 

•••• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

•••• Posadzone drzewa naleŜy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 

•••• Ziemię wokół posadzonych drzew naleŜy ukształtować w misy, zbierające wodę; 

•••• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew; 

•••• Glebę pod roślinami naleŜy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  

0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 

•••• Rośliny po posadzeniu naleŜy obficie podlać; 

•••• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

20.3. NASADZENIA KRZEWÓW 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

• Wymodelować powierzchnię terenu; 

• Przygotować podłoŜe glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

• Wytyczyć miejsce posadzenia  krzewów; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 

• Rośliny naleŜy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

• Doły pod bryły korzeniowe naleŜy zaprawiać ziemią urodzajną oraz hydroŜelem; 

• Posadzić  krzewy; 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami  krzewów; 

• Glebę pod roślinami naleŜy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu 

0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 

• Rośliny po posadzeniu naleŜy obficie podlać; 

• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

20.4. ZABEZPIECZENIE DRZEW 

Posadzone drzewa naleŜy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. 

Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju 

nie mniejszym niŜ 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość 
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palika powinna odpowiadać długości pnia i umoŜliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. 

Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i 

zapobiegać ocieraniu się. 

21. PIELĘGNACJA  

21.1. PIELĘGNACJA NASADZEŃ 

Pielęgnacja  polega na: 

• podlewaniu, 

• odchwaszczaniu, 

• nawoŜeniu, 

• usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• poprawianiu misek, 

• okopczykowaniu krzewów jesienią, 

• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

• przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące), 

• Wymianie roślin nieprzyjętych, uschniętych i uszkodzonych, 

22. KONTROLA JAKO ŚCI 

22.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. 

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

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one powaŜne i mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość robót, Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie danych materiałów sprzętu itp. 

do czasu aŜ stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

22.2. KONTROLA SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

W czasie prowadzenia prac sprawdzeniu podlegają: 

- Wielkości dołków pod drzewa  i krzewy; 

- Zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian; 

 - Materiał roślinny w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,   wieku, 

zgodności z normami 

 - Prawidłowość wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 
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 - Wykonanie prawidłowych mis wokół drzew, podlanie  oraz rozłoŜenie ściółki. 

 - Opakowania, przechowywanie i transport materiału roślinnego. 

. 

23. ODBIÓR ROBÓT    

23.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  

dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   -  odbiór części robót 

  -  odbiór końcowy robót 

  -  odbiór pogwarancyjny 

23.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Prac z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia Inspektora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o dokumentację 

projektową , SST i ustalenia. 

23.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

23.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego 

będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Prac z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

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

przedłoŜonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

robót uzupełniających i poprawkowych. 
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23.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy 

-  uwagi i zalecenia Inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora 

-  Dziennik Prac 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

24. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 
• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 
• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 


