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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNEGO   WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT 

 
I.  WSTĘP 
 

A. Przedmiot SSTW 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót 
związanych z bieżącą konserwacją terenów zieleni na terenach działania Rad 
Osiedli. 
 

DANE  DO  ZAMÓWIENIA  2020r. – 7 zadań 
 

1. „Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo” - w ramach zadania 

Rady Osiedla Fabianowo – Kotowo  

Termin realizacji: od 15.03.2020r. do 30.11.2020r. 

Płatność: 2 faktury: w sierpniu i grudniu 

 

2. „Utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych przekazanych osiedlu – przy ul. 

Andrzejewskiego” - w ramach zadania Rady Osiedla Górczyn 

Termin realizacji: od 15.03.2020r. do 30.11.2020r. 

Płatność: 2 faktury: w sierpniu i grudniu 

 

3. „Utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych przekazanych osiedlu – przy ul. 

Górniczej” - w ramach zadania Rady Osiedla Górczyn 

Termin realizacji: od 15.03.2020r. do 30.11.2020r. 

Płatność: 2 faktury: w sierpniu i grudniu 

 

4. „Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy  ul. Krokusowej” - w ramach zadania 

Rady Osiedla Kwiatowe 

Termin realizacji: od 15.03.2020r. do 30.11.2020r. 

Płatność: 2 faktury: w sierpniu i grudniu 

 

5. „Utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach Osiedla” – w 
ramach zadania Rady Osiedla Ławica 
Termin realizacji: od 15.03.2020r. do 30.11.2020r. 

Płatność: 2 faktury: w sierpniu i grudniu  

 

6. „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska przy ul. Dmowskiego” - w ramach zadania 

Rady Osiedla Św. Łazarz  

Termin realizacji: od 15.03.2020r. do 31.10.2020r. 

Płatność: 2 faktury: w lipcu i listopadzie 

 

7. „Utrzymanie terenu przy ul. Odległej” - w ramach zadania Rady Osiedla Junikowo 

Termin realizacji: od 15.03.2020r. do 31.10.2020r. 

Płatność: 2 faktury: w lipcu i listopadzie 
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SSTWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej 
wymienionych robót. 

Nazwa i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 
77.00.00.00-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa, 
77.30.00.00-3 Usługi ogrodnicze 

B. Zakres robót 
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac: 

 
1. KOSZENIE  TRAWNIKÓW.  
Polega na regularnym koszeniu trawników kosiarkami mechanicznymi na terenie płaskim 
oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostępnych dla kosiarki oraz 
wygrabianiu skoszonej trawy. Trawa nie może przekraczać 12 cm wysokości, a częstotliwość 
koszenia uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Po skoszeniu wysokość trawy 
powinna wynosić min. 5 cm max. 7cm. 
Skoszoną trawę należy ułożyć w kopki do dalszego transportu i wywieźć tego samego dnia 
po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 3,5 ton - nie dopuszcza się pozostawiania 
zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na weekend.  
  
2. WYGRABIANIE, WYWÓZ LIŚCI Z TRAWNIKÓW I ZE SKUPIN KRZEWÓW WIOSNĄ. 
Wygrabienie liści z trawników i krzewów oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. 
Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5t. Nie 
dopuszcza się pozostawiania zgrabionych liści na obiekcie do dnia następnego, a w 
szczególności na weekend.  
 
3. WYGRABIANIE, WYWÓZ LIŚCI Z TRAWNIKÓW I ZE SKUPIN KRZEWÓW JESIENIĄ. 
Wygrabienie liści z trawników i krzewów oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. 
Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5t. Nie 
dopuszcza się pozostawiania zgrabionych liści na obiekcie do dnia następnego, a w 
szczególności na weekend.  
 
4. PIELĘGNACJA KRZEWÓW. 
Pielęgnacja krzewów polega na regularnym: podlewaniu (dotyczy skupin młodych, 
odchwaszczaniu, uzupełnianiu ściółki, przycinaniu krzewów, usuwaniu obumarłych pędów, 
kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby 
oraz wymianie obumarłych roślin. 
Podlewanie powinno odbywać się beczkowozami. 
Częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych.   
Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewów z kolcami i bez kolców, zagrabieniu 
przekopanej powierzchni, zebraniu chwastów i ich wywozie – wysokość chwastów nie może 
przekroczyć 12 cm wysokości, a w przypadku chwastów płożących powierzchnia ich nie 
może przekroczyć 20% powierzchni skupin krzewów. 
Uzupełnianie ściółki powinno odbywać się na bieżąco tak, aby jej warstwa utrzymywała się 
na poziomie 5 cm. 
Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd krzewów, należy przycinać złamane, chore, 
przemarznięte lub krzyżujące się gałęzie. 
Skupiny krzewów należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub 
szkodników, a ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków 
ochrony roślin w konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% 
populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski krzewów należy prowadzić 
zgodnie z Ustawą o ochronie roślin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomić 
INTZ o rodzaju i ilości użytego środka. 
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Należy skalkulować prześwietlanie krzewów, które ma polegać na przycięciu ich sekatorem z 
wycięciem zbędnych pędów za pomocą piłki ręcznej i sekatora, zebraniu gałęzi i ich 
wywozie. 
Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy pielęgnacji krzewów należy wywieźć tego samego 
dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5 ton - nie dopuszcza się pozostawiania 
zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na weekendy.  
 
5. PIELĘGNACJA DRZEW 
Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich regularnym: 
podlewaniu, odchwaszczaniu i utrzymywaniu mis wokół drzew w prawidłowym kształcie, 
nawożeniu, uzupełnianiu ściółki, uzupełnianiu i poprawianiu oraz demontowaniu pali, 
poprawianiu struktury roślin, cięciu, kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby oraz 
opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumarłych roślin. 
Podlewanie – w przypadku gdy nie ma systemu nawadniającego - podlewanie powinno 
odbywać się beczkowozami.  Częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków 
atmosferycznych.   
Efekt podlewania drzew, szczególnie w terminie wiosennym, ocenia się po wyglądzie roślin, 
dlatego też w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu 
wegetacyjnego, skutkuje wymianą drzewa na nowe zgodnie z wymogami ST i poleceniami 
INTZ ZZM na koszt Wykonawcy. 
Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokół drzew, utrzymywaniu prawidłowego kształtu 
misy – Ø100-120 cm, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, 
zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastów i ich wywozie – wysokość 
chwastów nie może przekroczyć 12 cm i 20% powierzchni misy.  
Nawożenie młodych drzew powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max do połowy 
czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do połowy października) nawozami 
wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin w ilości 8kg/100m2 – 
nawóz powinien uzyskać akceptację INTZ ZZM. O terminie zabiegu należy poinformować 
INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Zabrania się przenawożenia drzew, 
szczególnie nawozami azotowymi. 
Uzupełnianie ściółki (kora, mulcz, kamienie, żwir zgodnie z wytycznymi INTZ ZZM) powinno 
odbywać się na bieżąco tak, aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm. 
Wymiana, uzupełnienie, poprawienie pali przy drzewach oraz taśm mocujących, 
uzupełnianie nakrętek na rury drenarskie powinno odbywać się na bieżąco. Demontaż pali 
powinien odbywać się po konsultacji z INTZ ZZM. 
Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd młodych drzew, należy przycinać złamane, 
chore, przemarznięte, obumarłe lub krzyżujące się gałęzie, należy wykonywać cięcia 
formujące. 
Młode drzewa należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, 
a ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin w 
konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do 
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin 
porażonej odmiany lub gatunku.  
Wszelkie opryski młodych drzew należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie roślin 
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomić INTZ o rodzaju i ilości użytego 
środka. 
Wymiana roślin – w przypadku, gdy młode drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub 
obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego, należy je natychmiast wymienić, zgodnie z 
gatunkiem oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM. 
Drzewa powinny mieć roczny przyrost nie mniejszy niż 10% 
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Schemat palikowania drzew  

           
 
 
 

Schemat mocowania drzew przy palach 

    
 

 
 
 
6.  ZAMIATANIE DRÓG I BOISKA. 
Zamiatanie/wygrabianie dróg obejmuje utrzymanie alejek i boisk w ciągłej czystości na całej 
powierzchni, a w szczególności zamiatanie petów przy ławkach. 
Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy zamiataniu/wygrabianiu dróg należy wywieźć tego 
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5 ton - nie dopuszcza się 
pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na 
weekend. 
 
7. UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PLACÓW ZABAW. 
Prace obejmują na bieżąco grabienie placów zabaw wysypanych piaskiem lub żwirem, 
zamiatanie placów zabaw wyłożonych nawierzchnią bezpieczną lub inną nawierzchnią niż 
piasek/żwir, zamiatanie alejek na terenie placu zabaw, dosypywanie piasku/żwiru, gdzie 
powstały ubytki np. pod urządzeniami zabawowymi. Zebranie zanieczyszczeń oraz ich 
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wywóz. Każdorazowe zgłaszanie INTZ ZZM wszelkich nieprawidłowości powstałych na placu 
zabaw. 
Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy utrzymywaniu placów zabaw w czystości należy 
wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5 ton - nie 
dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w 
szczególności na weekend. 
 
8. PRACE PORZĄDKOWE. 
Grupa B – sprzątanie min. 3 x w tygodniu ( poniedziałek, środa, piątek). 
W pracach porządkowych należy skalkulować: 
- zbieranie odpadów komunalnych DROBNYCH I WIELKOGABARYTOWYCH, 
W pracach porządkowych należy skalkulować: 
- zbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie koszy, każdorazowe wyłożenie koszy 
workami wykonanymi z folii biodegradowalnej  w kolorze czarnym – o wymiarach 
dostosowanych do wielkości koszy na terenie, prace należy wykonać w okresie wiosenno-
letnim do godziny 1000  a w okresie jesienno-zimowym do godziny 1100.        
- zebranie w pryzmy i wywóz na bieżąco (tego samego dnia po wykonanej pracy) odpadów 
po pracach konserwacyjnych oraz zagospodarowanie zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 39 z dnia 05.03.2007r. poz. 251 z późniejszymi zmianami), 
- wywozy zanieczyszczeń i odpadów na wysypisko odpadów organicznych lub 
nieorganicznych. 
- zimowe utrzymanie alejek, placów i schodów obejmuje utrzymanie ich w ciągłej szorstkości 
tj. na bieżąco odśnieżanie dróg, posypanie dróg piaskiem. Kalkulacja winna uwzględniać 
również wartość i dostawę piasku, posypywanie piaskiem dróg i schodów oraz zamiatanie i 
wywóz pisaku zaraz po ustaniu śniegu. W przypadku nawierzchni mineralnej typu 
HanseGrand w okresie zimowym w celu uzyskania szorstkości, należy posypywać ją 
posypką zimową typu „HanseGrand Zima” w ilości wskazanej przez producenta. Do 
odśnieżania zabrania się używania soli w jakiejkolwiek postaci.  
 
9. DOZÓR PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI I BOISKA. 
Bieżący dozór stanu technicznego wyposażenia obiektu, w tym małej architektury i urządzeń 
na placu zabaw. Wykonawca odpowiedzialny będzie za sprawność i bezpieczeństwo 
urządzeń w zakresie ich kompletności i wytrzymałości, natychmiastową likwidację 
zaistniałych zagrożeń, zabezpieczenie wszelkich uszkodzeń małej architektury i urządzeń 
zabawowych oraz niezwłoczne powiadomienie inspektora nadzoru ds. małej architektury 
ZZM oraz INTZ ZZM. 
 
10. POWIERZCHNIOWE OCZYSZCZENIE TERENU. 
Interwencyjne oczyszczanie terenu z gruzu, kamieni, resztek budowlanych, gałęzi, liści, 
śmieci, nieczystości po psach itp. zanieczyszczeń przy użyciu grabi oraz niezbędnego 
sprzętu i pracy ludzkiej oraz wywóz. W szczególności po zejściu pokrywy śnieżnej, wichurze 
oraz  imprezach itp. Prace te wykonywane będą na polecenie INTZ ZZM. 

 
 
11. ZAKUP, DOSTAWA WORKÓW BIODEGRADOWALNYCH DO KOSZY. 
Obejmuje zakup oraz dostawę worków z folii biodegradowalnej (tworzywa przydatne do 
recyclingu organicznego (kompostowania) potwierdzone certyfikatem DIN CERTCO na 
zgodność z normą PN-EN 13432:2002/AC) w kolorze zielonym o grubości 0,045 – 0,05 mm i 
wymiarach 800 x 580  oraz pojemności 70 litrów lub inne wymiary zgodnie z obiektami. 

 

12. PRACE RÓŻNE. 

Obejmują wszelkie prace ogrodnicze, budowlane, które nie zostały przewidziane zakresem, 
a których wykonanie będzie konieczne. Roboczogodzina powinna uwzględniać robociznę, 
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pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp. oraz ewentualnie użytego materiału 
roślinnego. Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy pracach różnych należy wywieźć tego 
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5 ton - nie dopuszcza się 
pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na 
weekend.  

  
C. Wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie ze 
sztuką ogrodniczą, z zakresem i SSTWiOR oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Do 
prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie zawodowe i 
udokumentowane doświadczenie  zawodowe. Do prac w drzewostanie należy 
zatrudnić osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym ( np. kurs 
NOT). 

a) Przekazanie terenu do konserwacji – zamawiający w terminie określonym                
w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren . 

b) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a                  
o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w 
okresie trwania ich realizacji. 

d) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót – Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez 
podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania 
przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody.   

e) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

f) Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które obciążeń sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą 
zastosowane zgodnie ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na 
opakowaniu. 

g) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów –  pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu zieleni i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

h) 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 odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

i) 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. 
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II. MATERIAŁY 
 

A . Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTWiOR i PN. 
Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji z rodzimego 
materiału wyjściowego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
źródło pozyskania materiału roślinnego.  

 
B. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego. 

Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostaw materiału roślinnego u producenta. 
 

C. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione        
z terenu realizacji zadania, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora 
nadzoru.   
 

D. 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. 
 

III. SPRZĘT 
A. Ogólne warunki 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany 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  
SSTWiOR 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 użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może 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. 
 

B. Sprzęt do wykonania zadania 
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu; 

- kosiarek mechanicznych do pielęgnacji trawników, 
- ciągnika z beczką,  
- środków transportu do 3,5t. 
 

IV. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOR 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 obciążeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. (Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora 
nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego). Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

 
 
V. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz                
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                 
z zakresem robót, wymaganiami SSTWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru.   
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy i w SSTWiOR a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
A. Zasady kontroli i jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie.  Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć 
ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych 
materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia 
jakość. 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 SSTWiOR na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

  
VII. ODBIÓR ROBÓT 

 
A. Rodzaje odbioru robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiOR, roboty podlegają następującym   
 etapom  odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu ( w ciągu danego miesiąca), 
c) odbiorowi końcowemu ( po zakończeniu danego miesiąca). 
 

B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  SSTWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
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C. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

D. Obiór ostateczny ( końcowy) robót. 
a) Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona 
telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonanych robót z zakresem robót i SSTWiOR. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół 
odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
Pozycje wyceny ofertowej rozliczane będą w następujący sposób: 
a) ryczałtowe,  
b) jednostkowe.  
 

VIII. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  W kosztorysie podane są obmiary 
ilości i powierzchni przyjętych do pielęgnacji. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
krotności i wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SSTWiOR  
Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania i transportu na terenie, 
3. Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
4. Koszty pośrednie i zysk,   
5. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


