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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST- 03 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót budowlanych obejmujących renowację terenów zielonych. 
Zadanie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO PGK „SANIKO” 
Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku 
1.2 Zakres stosowania SST-03 
Niniejsza SST  jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych SST 03 
Niniejsza SST 03 obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania części zadania 
inwestycyjnego wymienionego w pkt.1.1. obejmującego roboty towarzyszące dociepleniu budynku 
i stropodachu w budynku socjalno-biurowym PGK „Saniko” we Włocławku. 

 Renowacja terenów zielonych 
1.4 Podstawowe pojęcia 
Wszystkie pojęcia użyte w SST 03 są zgodne z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z 
późniejszymi zmianami i są wyszczególnione w SST-01. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami 
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, 
zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-dostarczoną przez Zamawiającego, 
-sporządzoną przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wymagania w zakresie właściwości materiałów . 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych. 
2. Deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów promieniotwórczych o natężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
wyroby, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia ich najnowszego wydania. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości, i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Renowacja terenów zielonych. 

2.1. Materiały 
Ziemia urodzajna do zaprawy dołów 
Ziemia urodzajna do zaprawy dołów pod rośliny powinna spełniać następujące warunki: 
- odpowiednia, luźna struktura 
- odpowiedni odczyn dla poszczególnych gatunków roślin, 
- brak zanieczyszczeń, kłączy perzu i innych chwastów. 
Do nawożenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być również 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. 
Trawniki 
Nasiona traw, mieszanka odporna na suche i ubogie gleby. 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od umiejscowienia trawnika. 
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Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg. której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Mieszanka nasion powinna zapewnić dużą odporność trawnika na susze, mróz i zanieczyszczenia. 
Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się 
stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca winien wykazać się posiadaniem sprzętu takiego 
jak: 
- łopaty, grabie, taczki, maczety, sekatory i noże, 
- sprzęt do podlewania roślin (m.in.. beczkowozy, węże, wiadra), 
- wał kolczatka oraz wał gładki do renowacji trawników, 
- kosiarki samojezdne z koszem do pielęgnacji trawników, 
- aerator, wertykulator, 
- samochody o ładowności do 3,5 ton, 
- opryskiwacze, 
Transport 
Dowolny środek transportu. Materiał roślinny podczas transportu musi być zabezpieczony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi bryły korzeniowej i pędów. 
Technologia wykonania robót 
Trawniki: 
Nawiezioną warstwę ziemi urodzajnej należy wyrównać i kilkukrotnie zwałować w celu zapobieżenia 
nierównomiernemu osiadaniu warstwy. Po rozrzuceniu nasion (ręcznie lub za pomocą siewnika) teren 
wałujemy w celu dociśnięcia nasion do gruntu, co przyspieszy ich kiełkowanie i nie dopuści do 
wysychania. Wysiany trawnik należy regularnie nawadniać. 
Najlepszą porą na zakładanie trawników jest okres wiosny i późnego lata. 
Wokół drzew i krzewów rosnących na obszarze trawnika należy zostawić nieobsiane trawą i okorowane 
okręgi o średnicy 60cm. 
Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Kontrola materiału roślinnego i sadzenia polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołów pod nasadzenia; 
- zaprawienia dołów ziemią urodzajną; 
- zgodności sadzonego materiału z jego specyfikacją i normami; 
- jakości sadzonego materiału; 
- zgodności miejsc sadzenia z ewentualnym projektem szaty roślinnej; 
- prawidłowości opalikowania i wykonania mis. 
Obmiar robót 
Jednostką obmiaru są, w przypadku korowania, wysiewu trawników i wykonania nasadzeń roślin 
jednorocznych metry kwadratowe. 

3. Odbiór robót 

3.1. Ogólne zasady odbioru robot 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań 
prawa budowlanego. 
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań 
prawa budowlanego. 

4. Podstawa płatności 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

5. Przepisy związane 
1. Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.) Rozporządzenie Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dn. 29 11.1995 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
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