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INFORMACJE O TERENIE  
 
Roboty budowlane będą prowadzone na terenie Instytutu Lotnictwa, w granicach własności, nie 
naruszając interesu osób trzecich, z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego. Przyszła inwestycja nie 
wpłynie na warunki ochrony środowiska i będzie prowadzona z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy. 
 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
1.1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.  
 

1.2. Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z usunięciem drzew i krzewów, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych.  

2. MATERIAŁY  
 Nie występują. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− podnośniki o wys. 27 m, 
− rozdrabniarki do gałęzi, 
− frezarki do usuwania karp, 
− spycharki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
miejsca robót. 

Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą 
położenia oraz spadnięciem podczas jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów. 
 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana 
przez  Zamawiającego. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.2. Usuni ęcie drzew i krzewów 

 Pnie drzew i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane. 
 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem i 
zagęścić. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 

5.3. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 
ustaleniami lub wskazaniami Inżyniera. 
 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. 
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5.4. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń  w czasie trwania robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

5.5. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania drzew i korzeni oraz zasypania dołów. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: 
dla drzew - sztuka, 
dla krzewów - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 
drzewną, 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- oczyszczenie terenu z wywozem zanieczyszczeń. 
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2. ZIELEŃ  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

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

1.2. Zakres robót obj ętych ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
- przygotowaniem miejsc do posadzenia drzew, krzewów, żywopłotów i pnączy 
- sadzeniem drzew, krzewów i pnączy 
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
 prawidłowy rozwój. 
1.3.2. Materiał roślinny – sadzonki krzewów i bylin. 
1.3.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
 korzeniami rośliny. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie.  

2.2. Ziemia kompostowa  

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu,  kory drzewnej, chwastów,), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej 
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.3. Materiał ro ślinny sadzeniowy 

2.3.1. Drzewa, krzewy i pn ącza 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 
[2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 
forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

 Sadzonki drzew, krzewów i pnączy powinny być prawidłowo uformowane z 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 
następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 



 

 6 

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

- pędy korony u drzew, krzewów i pnączy nie powinny być przycięte, chyba że jest to 
cięcie formujące, np. u form kulistych, 

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- 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 uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew form piennych, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i 
zabezpieczone przed wyschnięciem.  

2.3.2. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.3.3. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

2.3.4. Kora drzewna 

 Kora organiczna to materiał stosowany do ściółkowania ziemi pod roślinami. 
Najczęściej stosuje się korę z drzew iglastych, sosnową lub świerkową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− frezarka do usuwania karp, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów do wykonania nasadze ń 

 Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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 W czasie transportu drzewa, krzewy i pnącza muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
 Drzewa, krzewy i pnącza mogą być przewożone wszystkimi środkami 
transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Drzewa, krzewy i pnącza po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia 
powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

Przy transporcie kory drzewnej, przestrzeń winna być zabezpieczona dodatkowymi 
odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Trawniki 

5.1.1. Wymagania dotycz ące wykonania trawników  

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 5 cm), 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym obrzeże powinno znajdować się  2 do 3 

cm nad terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− siew mieszanki nasion dla trawników dywanowych. 

5.2. Drzewa, krzewy i pn ącza 

5.2.1.  Wymagania dotycz ące sadzenia drzew, krzewów i pn ączy  

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów ze szkółek są następujące: 
− pora sadzenia – poza okresem upałów i silnych mrozów, bryła korzeniowa nie może być 

zamarznięta ani przesuszona, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione całkowicie ziemią urodzajną, 
− pod grupy krzewów należy zdjąć darninę, wzruszyć ziemię lub przekopać, 
− część pnączy należy posadzić w miejscu po rozebranej kostce chodnikowej. W związku z 

tym należy wymienić warstwę ziemi na urodzajną grubości 30 cm, 
− rośliny w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
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− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu trzy 
drewniane paliki, 

− drzewa formy piennej należy przywiązać do trzech palików poniżej korony. Paliki powinny 
być umieszczone z trzech stron pnia drzewa, 

− wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości lub niższa wysokości 
pnia posadzonego drzewa 

− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać. 

5.2.2.  Mulczowanie terenu pod drzewami i krzewami  

 Wokół drzew, pod krzewami sadzonymi pojedynczo i w grupach oraz pnączami 
należy ręczne rozrzucić kompost z kory drzewnej warstwą grubości 5 cm. 

5.2.3. Pielęgnacja istniej ących żywopłotów  

 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji krzewów jest cięcie, które powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcje korony. 

 Cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie 
po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, 
dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w 
określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni 
żywopłotu. 

5.3. TRAWY OZDOBNE 

 Przed posadzeniem traw ozdobnych powinno się wymienić 20 cm warstwę ziemi na 
urodzajną, posadzić trawy a powierzchnię wymulczować. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI I ROBÓT 

6.1. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
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6.2.  Drzewa, krzewy i pn ącza 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy polega na 
sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewa, krzewy i pnącza, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku zgodności z normami: PN – R – 67022 [2] i PN – R – 67023 [3], 
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− prawidłowości osadzenia trzech pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 
− zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów i pnączy z 

dokumentacją projektową, 
− jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników,  
− szt. (sztuka) posadzenia drzewa,krzewu lub pnącza, 
− m3 (metr sześcienny) ziemi kompostowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane jeśli są zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 
 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu lub pnącza obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: uzupełnienie ziemią kompostową miejsc przeznaczonych na 

obsadzenia (zgodnie z dokumentacją projektową), wyznaczenie miejsc sadzenia, 
wykopanie i zaprawienie dołków, 

− dostarczenie materiału roślinnego, 
− pielęgnację posadzonych drzew, krzewów i pnączy: podlewanie, odchwaszczanie, 

nawożenie. 
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10. Normy  
 
 BN-73/0522-01 Kompost 
 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne krzewy liściaste 
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3.      POSADOWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
USTAWIENIE DONIC 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

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

1.2. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
związanych z posadowieniem i montażem elementów małej architektury – donic. 

2. MATERIAŁY  

 Drewniane donice 
 Żwir filtracyjny – frakcja 0 – 31,5 mm 
 Geowłóknina 200g/m2 
 Ziemia urodzajna 
 Stojaki rowerowe pięciostanowiskowe – 2 szt 
 Kratki na pnącza 
 Beton B10  

2.1. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót 

budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty 
techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 
zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub 
oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą 
spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do posadowienia elementów małej architektury 
Do wykonania robot związanych z posadowieniem elementów małej architektury 

należy zastosować drobny sprzęt jak do robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Do wykonania robot związanych z posadowieniem ogrodzenia należy zastosować 
drobny sprzęt. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp 
oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport elementów małej architektury  

Wymagania dotyczące środków transportu: 
 

Materiały i elementy małej architektury powinny być przewożone środkami transportu 
kołowego – samochodem skrzyniowym lub samochodem dostawczym w sposób 
zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 

5. 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 specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i 
projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru 
robót: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne, część I. 

- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robót.  

- Instrukcjami montażu. 

- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i 
urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i 
instalację. 

5.1. Posadowienie elementów małej architektury 

Elementy małej architektury - donice należy ustawić w miejscu wskazanym w 
projekcie.  
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Po ustawieniu donic, na dno należy wsypać warstwę żwiru filtracyjnego grubości 10 
cm, rozłożyć geowłókninę i 60 cm warstwę ziemi urodzajnej.  

Stojaki na rowery są montowane przez zabetonowanie elementów kotwiących 
(stelaży) na głębokość ok. 70 cm po zalaniu betonem. Przed rozpoczęciem instalacji należy 
zabetonować stelaż tak aby miejsce przykręcenia śrubami górnej części urządzeń 
znajdowała się 10 cm pod powierzchnią ziemi, która zostanie przysypana w ostatnim etapie 
montażu. 

Kratki na pnącza w formie paneli stalowych, ocynkowanych o oczkach 15x15 cm 
powinny zostać zamocowane za pomocą haków dystansowych (w kształcie litery U, L lub S 
w zależności od miejsca i sposobu zamontowania) do ogrodzenia. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Kontrola robót przy ustawieniu elementów małej  architektury  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót związanych z 
ustawieniem donicy i wypełnieniu jej warstwami: żwiru, geowłókniną i ziemią urodzajną. 

Kontrola robót w trakcie wypełnienia donic polega na sprawdzeniu: 
- grubości warstw żwiru i ziemi urodzajnej, 
- rozłożenia geowłókniny, 
- ogólnej wizualnej ocenie pracy. 

Kontrola robót przy odbiorze polega na: 
- ogólnej wizualnej ocenie pracy. 

Kontrola winna obejmować: 
- jakość użytego materiału. 
- atesty na materiały i urządzenia. 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
- aprobaty techniczne. 
- protokóły odbiorów częściowych 
- zgodności wykonania robót z projektem (może być odstępstwo, jeśli teren tego wymaga)  
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
- zgodności z przedmiarem robót. 
- jakość i trwałości wykonania robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową  robót związanych z posadowieniem elementów małej 
architektury jest: 
dla donic – szt (sztuka), 
dla żwiru  - m3 (metr sześcienny) 
dla ziemi urodzajnej – m3 (metr sześcienny) 
dla geowłókniny – m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie grubości 
warstw żwiru i ziemi urodzajnej oraz rozłożenie geowłókniny. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
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9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
-   ustawienie donicy, 
-   wypełnienie donicy warstwami żwiru i ziemi urodzajnej, 
-   rozłożenie geowłókniny, 
-   uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. NORMY 
  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze, 
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpień 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998) r. 
 
 
 
  


