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WSTĘP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zieleni i ogrodzenia w ramach zadania pn.: „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych
pojazdów technicznych”.
1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
 roboty porządkowe i przygotowawcze,
 roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby,
 wykonanie trawników,
 obsianie skarp i korony nasypów trawą,
 roboty pielęgnacyjne,
 montaż ogrodzenia w rejonie likwidowanego stanowiska czyszczenia pojazdów,
 montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej TS są zgodne z Dokumentacją Projektową
i częścią ogólną PFU.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Wymagania dla materiałów
Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac są:
 ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie
może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Inżyniera oraz
ziemia urodzajna zakupiona,
 materiał siewny na trawniki - gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury, według której została
wyprodukowana, określoną zdolność kiełkowania,
 nawozy organiczne lub sztuczne,
 woda,
 ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych,
 furtka systemowa ogrodzeniowa stalowa jednoskrzydłowa szerokości 1,00 m (1szt.) ze
słupkami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
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SPRZĘT
Sprzęt do wykonania robót
Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i
specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:
 walce,
 ciągniki rolnicze,
 glebogryzarki lub inne podobne,
 podkaszarki mechaniczne i ręczne,
 kosiarki,
 przyczepy rolnicze samowyładowcze.

3.2.

Wymagania szczegółowe
Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawne technicznie, spełniać wymogi
bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać
zagrożenia dla osób obsługujących.
Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika
na sprzęt.

4.

TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
Przewidywane do użycia środki transportowe to:
 ciągniki rolnicze z przyczepami,
 samochody samowyładowcze.

5.
5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBÓT
Roboty porządkowe i przygotowawcze
Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Tereny, na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych,
muszą być oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i
nasypów niekontrolowanych. W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników
zniszczonych na skutek prac związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi
urodzajnej o grubości 10 cm. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z
pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej
należy ją zakupić. Grunt należy przygotować przez orkę, dwukrotne bronowanie (przegrabienie)
krzyżowe, plantowanie terenu.
Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności:
 uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),
 przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m,
 orkę, bronowanie, wałowanie.
Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i
rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. Nawożenie gleby
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nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uzależnionej od
wyników badań chemicznych gleby. Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po
zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów
wieloskibowych. Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego
wyrównania terenu. Bronowanie należy zakończyć po akceptacji Inżyniera. W celu
zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować
walcami pełnymi – gładkimi.
5.3.

Wykonanie trawników
Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności:
 wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub
ręcznie w ilości 50g/m2 na terenie płaskim.
 przykrycie wysianych nasion traw około 1 cm warstwą ziemi urodzajnej,
 uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi.

5.3.

Wycinka i przesadzanie drzew
Nie przewiduje się wycinki i przesadzeń drzew.

5.4.

Nasadzenia
Nie przewiduje się nasadzeń drzew.

5.5.

Roboty pielęgnacyjne
Po zakończonych robotach agrotechnicznych, zasiewie, nasadzeniach należy zadbać o właściwą
wilgotność gleby, celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin.
Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym, w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach
uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę:
 stanu prac przygotowawczych,
 przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła,
jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,
 przydatności materiału siewnego, materiału szkółkarskiego,
 grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
 prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych,
 nasadzeń i pielęgnacji trawników.
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe
pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w
rolnictwie.
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OBMIAR ROBÓT
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru
robót.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Warunki odbioru robót ustalono w PFU – punkt 3.22.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót
przewidzianych do wykonania Dokumentacją Projektową. Odbiór jest potwierdzeniem
wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
CZĘŚĆ IV - WYKAZ CEN.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych,
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 47 poz. 401).
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