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Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA

(1) (2) (3) (4) (5)

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

45110000-
1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwanie gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 
CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ 

45230000-
8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych

45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233161-5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek 
pieszych

71000000-8 U SŁU G I A R C H I T E K TO N I C Z N E , B U D O W L A N E , 
INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71400000-2
Usługi architektoniczne dotyczące planowania 
przestrzennego i zagospodarowania

71420000-
8

Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

71520000-
9

Usługi nadzoru budowlanego

71540000-
5

Usługi zarządzania budową
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-użytkowy mający posłużyć do ustalenia pla-
nowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - szczególnie w 
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych i robót budowlanych dla zada-
nia związanego inwestycji pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brze-
ski i Gminy Branice". 
  
Powstanie niniejszego opracowania pozwoli Zamawiającemu na ogłoszenie postępowania w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
W skład zamierzenia inwestycyjnego wchodzą: LS IV - gleby leśne średniej jakości, Ps IV - pastwi-
ska trwałe, gleby orne średniej jakości. 

Celem  głównym zagospodarowania obszaru jest ochrona wartościowych okazów flory - rozbudowa 
szaty roślinnej z cennymi okazami drzew liściastych oraz stworzenie warunków bytowania dla 
rzadkich przedstawicieli fauny. Istotne jest również utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy 
użyciu infrastruktury informacyjnej, jak również wytworzenie warunków dla projektowanych, 
nowo powstałych nasadzeń. 
Modernizacja parku znacznie wpłynie na rozwój fauny i flory, zwiększy szansę przetrwania rzadki-
ch gatunków roślin, owadów, ptaków. Zastosowanie poideł oraz instalacja budek lęgowych dla 
konkretnych gatunków ptactwa wpłynie na polepszenie ich warunków bytowania oraz rozrodu.   

Edukację przyrodniczą realizować będą tabliczki informacyjne oraz wytyczona ścieżka ekologiczna 
przeprowadzona w sposób ograniczający wpływ antropostresu na istniejące na terenie parku cen-
ne okazy flory i fauny. Nowe, planowane nasadzenia grup drzew i krzewów z rodzimych odmian 
wprowadzą wielopiętrowość przestrzeni. 

Na terenie parku będą odbywać się zajęcia ekologiczne na świeżym powietrzu. Znajdujące się na 
terenie parku elementy dawnych budowli zaadaptowane zostaną na siedziska dla zainteresowany-
ch wiedzą osób.  
 
Dzięki zwiększeniu biomasy roślin krzewiastych zostaną utworzone miejsca dla drobnej zwierzyny, 
gadów, płazów czy owadów – znacznie spokojniejsze, zaciszne, zacienione.  

Teren będący zabytkowym parkiem przypałacowym, objęty ochroną konserwatorską stanowi ele-
ment korytarza ekologicznego, tj. ciągów rodzimej roślinności, zadarnionych pasów wzdłuż dróg 
i cieków wodnych. Pełni on kluczową funkcję w przemieszczaniu się zwierząt. Pas roślinności ro-
dzimej biegnący wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej spełnia odpowiednie warunki dając zwierzętom moż-
liwość schronienia i dostęp do pokarmu. Park utworzono w stylu naturalistycznym, a główną oś 
wyznaczała aleja klonowa. Ponadto na opracowywanym obszarze można napotkać liczne okazy 
starodrzewia i kolekcję okazałych klonów, platanów i dębów - niegdyś stanowiący obszar zieleni 
przypałacowej. 
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Obecnie po budynku pałacu, jak i pierwotnym układzie komunikacji pozostały mocno zatarte ślady. 
Komunikacja przebiega w sposób chaotyczny, niejednokrotnie wyznaczona przez powielające się 
przydepty. Północno - wschodnia część parku pielęgnowana jest w bardzo małym stopniu , znajdu-
ją się tu liczne grupy samosiewów, w których można wyodrębnić dwa ogniska robinii białej (Robi-
nia pseudoaccacia), będącą rośliną inwazyjną.  

Można tu również dostrzec pojedyncze pnie martwych drzew - w większości klonów, na których 
swą obecność zaznacza ptactwo wykuwając dziuple. W części tej nie brakuje okazów pomników 
przyrody takich jak: wiąz górski (Ulmus glabra)  - długo utrzymujący jesienią liście czy klon sre-
brzysty (Acer saccharinum L.) Szczególny nacisk kładzie się tutaj na edukację ekologiczną i ekspo-
zycję starodrzewia. Szerokie możliwości obserwacji występujących w koronach starych drzew 
ptactwa oraz widoczne ślady ich lęgu znacznie zwiększają zainteresowanie i wiedzę.  

Obecne na terenie parku liczne pomniki przyrody wymagają prac zabezpieczających i pielęgnacji, 
a także wyposażenie ich w jednolite tabliczki z opisami. 

Stylistyka parku będzie nawiązywała do okresu, z którego pochodził pałac oddając ducha epoki. 
Część północno-wschodnia będzie bardziej zwarta, natomiast część południową - zachodnia: bar-
dziej przejrzystą i prześwietloną wypełni łąka kwietna oraz nasadzenia kwitnących i owocujących 
krzewów liściastych. 

Odrębne zadania planowane są do wykonania na działkach nr 16/14 w Mikolinie oraz nr 28 w Gol-
czowicach. Zadania polegają na montażu 2 szt. tablic informacyjno – edukacyjnych, które w swo-
jej treści będą zawierać informacje o obszarze i gatunkach objętych ochroną, mając za zadanie 
podnosić świadomość społeczną w zakresie ochrony przyrody i edukować w tym aspekcie. 

1.2. Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego 

Teren opracowania obejmuje obszary znajdujące się w miejscowości Skorogoszcz na 
wschód od przepływającej przez miejscowość Nysy Kłodzkiej, na działkach o nr: działki nr 141/1, 
191/6, 191/7, 191/8, obręb: 0116, Skorogoszcz; jednostka ewidencyjna: 160104_5, Lewin Brzeski.  
 Odrębne zadania planowane są do wykonania na działkach nr 16/14 w Mikolinie oraz nr 28 
w Golczowicach. Zadania polegają na montażu 2 szt. tablic informacyjno – edukacyjnych. Działki 
te znajdują się na obszarze Natura 2000 "Grądy Odrzańskie" i Stobrawskiego Parku Krajobrazowe-
go. 

2. Zakres robót budowlanych 

Prace wstępne: 
• uzyskanie niezbędnych map pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
• pozostałe niezbędne prace przygotowawcze. 

Dokumentacja projektowa: 
• Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1: 500, 
• Projekt budowlany i wykonawczy, który należy opracować z podziałem na: 

o projekt układu komunikacyjnego,  
o projekt rewaloryzacji zieleni obejmujący: 

a) operat inwentaryzacyjny zieleni z opisem taksacyjnym oraz wskazaniami 
gospodarczymi i ochronnymi ze szczególnym uwzględnieniem istniejących 
pomników przyrody, 
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b)  projekt zieleni określający plan odnowień i dosadzeń docelowych, określenie 
projektowanych płaszczyzn trawnikowych, 

o projekt elementów małej architektury, 
• Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, 
• Inne opracowania niezbędne dla realizacji robót oraz wszystkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów niezbędne 
do uzyskania pozwolenia na budowę, 

• Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania  i Odbioru Robót Bu-
dowlanych dla wszystkich branż, 

• Opracowanie planu BIOZ dla całego przedsięwzięcia. 

Zakres robót budowlanych: 
a) Uporządkowanie terenu: 

• demontaż schodów terenowych z obrzeży betonowych  
• demontaż obrzeży betonowych 
• zmiana lokalizacji elementów kamiennych pozostałości pałacu 
• demontaż ławek 
• demontaż koszy na odpady 
• demontaż tablic 
• prace niwelacyjne terenu  
• regulacja studzienek sieci uzbrojenia podziemnego 
• frezowanie pni 

b) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń: 
• wycinka wytypowanych drzew 
• wycinka samosiewów 
• pielęgnacja wyznaczonych drzew w tym pomników przyrody 
• wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności rodzimej 
• wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności okrywowej w tym rodzimej 
• wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności ozdobnej 
• sadzenie drzew 
• wykonanie łąki kwietnej 
• wykonanie trawników z siewu 

c) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów: 
• adaptacja nawierzchni parkingu poprzez nałożenie warstwy masy mineralno-bi-

tumicznej MMA AC11S parkingu wspomoże zapewnienie właściwej organizacji 
postoju pojazdów na obszarze parku 

• budowa rampy dla niepełnosprawnych ze stylizowanych elementów betonowych 
• przebudowa schodów terenowych ze stylizowanych elementów betonowych 
• budowa ciągów pieszych z nawierzchni mineralno-bitumicznej MMA AC11S z 

obrzeżami betonowymi 
• wymiana obrzeży betonowych  
• utwardzenie terenu i utworzenie placu z nawierzchni mineralno-bitumicznej 

MMA AC11S 

d) Montaż elementów małej architektury: 
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• stylizowane ławki z oparciem 
• kosze na odpadki 
• kamienne poidła dla ptaków 
• drewniane siedziska na elementach kamiennych 
• tablice informacyjno-edukacyjne małe i duże 
• tablica z regulaminem parku 
• budki lęgowe dla ptaków 
• domki dla owadów 
• barierki przy pomnikach przyrody 
• tabliczki informacyjne przy pomnikach przyrody 
• przeniesienie i ułożenie bloków kamiennych w stylizacji ogrodu skalnego 
• instalacja placu zabaw wzbogaconego w funkcje edukacyjne 

e) prace adaptacyjne: 
• adaptacja przyczółka dawnego pomostu 
• adaptacja elementów drewnianych ławek 
• formowanie skarp rowu odwadniającego wraz zabezpieczeniem  dołu skarpy pły-

tami ażurowymi  w celu regulacji systemu wodnego na obszarze parku 
• piaskowanie i malowanie proszkowe elementów stalowych ławek 
• piaskowanie i malowanie proszkowe elementów stalowych koszy na odpady 

Zapewnienie nadzoru budowlanego i przyrodniczego nad wykonywanymi pracami. 

Przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgod-
nie z uzyskanym pozwoleniem na budowę. 

Podstawą do wykonania wyżej wymienionych prac projektowych i wykonawczych jest niniej-
szy Program Funkcjonalno - Użytkowy, dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i wy-
szczególnione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz załączniki graficzne. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:  
• Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie.  
• Uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.  
• Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, pozyskania w imieniu Za-

mawiającego wymaganych prawem zgód, porozumień i decyzji, zgodnie z wymaganiami 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz.1202 z późniejszymi zmia-
nami), w tym uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania 
zgłoszenia budowy, wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.  

• Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zgodnych z aktualnymi przepisami 
prawa, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
22.09.2015r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2015, poz.1554). Projekt musi jednoznacznie określać 
rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz sposób ich wykonania. Projekt musi 
być zgodny z warunkami technicznymi budowy oświetlenia, polskimi normami, musi być 
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz być kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego.  
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• Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z 
zakresem wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych 
oraz ich odbiór. Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 22.09.2015 zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2015, poz.1554), uwzględniająca wszyst-
kie rodzaje wykonywanych robót budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV.  

• Opracowania przedmiaru robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające 
wszystkie rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw 
do ustalania nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynika-
jących z opracowanej dokumentacji projektowej.  

• Opracowania materiałów do uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administra-
cyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwier-
dzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.  

• Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 
2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami).  

• Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowną wiedzę i do-
świadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o od-
powiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, potwierdzonym uprawnieniami do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi. 

• Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz.  

3.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji i 
opracowaniach projektowych: 

• zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
• koncepcji zagospodarowania terenu 
• mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu 
• dokumentacji geotechnicznych 
• wypisu i wyrysu z rejestru gruntów 
• podstawowych przepisów prawnych, w których zawarte są wymagania, a które powinna 

spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne 
Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do: 

• opracowania inwentaryzacji fotograficznej przed przystąpieniem do prac  
• opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami 
• opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej zgodnie z przepisami technicznymi, 

normami 
• opracowania Specyfikacji technicznych i odbioru robot 
• realizacji robot budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem 
• opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykona-

nych robót i mapą geodezyjna powykonawczą 
• opracowania dokumentacji fotograficznej po zakończeniu prac budowlanych 

Wszelkie elementy realizowanych prac muszą być zatwierdzone przez Inwestora. 
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3.2. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji zadania inwestycyjnego 

Granice opracowania wyznaczają od strony północnej koryto rowu melioracyjnego połączonego z 
korytem Nysy Kłodzkiej znajdującej się na zachód od parku. Zachodnią granicę wyznacza ul. Zam-
kowa wraz budynkami gospodarczymi oraz dawna oficyna obecnie zaadoptowana na budynek sz-
kolny. Wschodni granicę wyznacza ul. Słowackiego z przyległym do niej kompleksem boisk sporto-
wych i siłowni terenowych  oraz ogrodzony ceglanym murem dawny domek ogrodnika obecnie 
przedszkole. Południe i południowy -wschód to zabudowa wielorodzinna i gospodarcza zlokalizo-
wana przy ul. Jakub Kani i tak jak w przypadku części wschodniej wyraźnie wyznacza ją ogrodze-
nie w części murowane z cegły, a w części ogrodzone siatką. Dojazd do terenu możliwy jest od 
strony zachodniej poprzez wykonaną z kostki granitowej ul. Zamkową. Ruch pieszy odbywa się 
głównie od bloków komunalnych w części południowej i od strony ul. Słowackiego w części 
wschodniej.  
W skład obszaru wchodzą również działki 16/14 w Mikolinie i 28 w Golczowicach na obszarze ‚Na-
tura 2000’ 

Uwarunkowania związanie z uzbrojeniem terenu 
Elementy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego nie są związane są z uzbrojeniem tere-
nu.  

Ogólna charakterystyka terenu: 

• Komunikacja – stan istniejący: 
Komunikacja w formie pierwotniej z czasów gdy na terenie istniał pałac praktycznie zaniknęła, lub 
stanowi szczątkowy odsetek obecnego zagospodarowania. Obecny układ jest czytelny, ale nie bra-
kuje w nim wad, które uwidaczniają się poprzez powstałe na obszarze parku przydepty. Ogólny 
stan nawierzchni można określić jako dobry do punktowych korekt. Adaptacji wymaga około 10% 
zastosowanych obrzeży betonowych. Sugerowane jest wykorzystanie innego materiały na łukach i 
skrzyżowaniach ciągów komunikacyjnych ze względu na walory estetyczne. 

• Elementy małej architektury - stan istniejący: 
Na terenie opracowania znajdują się elementy małej architektury wymagające odświeżenia i ad-
aptacji, ławki wymagają konserwacji elementów drewnianych i odnowienia warstwy chroniącej od 
rdzy. Podobnie sytuacja ma się przy koszach na odpady gdzie farba wymaga uzupełnienia lub wy-
miany. 
W parku występuje wiele elementów kamiennych, które stanowią pozostałości po dawnych zabu-
dowaniach, a obecnie rozrzucone są w sposób niezorganizowany po całym parku i wymagają prze-
niesie. Szczególną uwagę zwraca duża ilość wielkogabarytowych bloków z piaskowca w okolicy 
bryły korzeniowej sosny wejmutki (Pinus strobus)  stanowiącej jeden z zabytków. Podejmowane 
próby wykorzystania niektórych z kamiennych brył jak np. umywalki wymagają korekty. Elementy 
placu zabawa zlokalizowane w okolicy centralnego skrzyżowania ciągów pieszych przy znaczących 
pomnikach przyrody należy usunąć. 

• Szata roślinna - stan istniejący: 
Szatę roślinną na omawianym terenie stanowi w większości warstwa drzew  z niewielkim udziałem 
krzewów zlokalizowanych w części północnej oraz północno-wschodniej. Do wycinki zakwalifiko-
wano 41 drzew większości porażonych przez inwazję jemioły (Viscum) z silnie zamierającymi kona-
rami i drzewa martwe czy egzemplarze z zachwianą statyką, i złym stanem zdrowotnym, pozwole-
nie nr 1027/N/2018 oraz 994/N/2018.  Zaobserwowano zwiększony udział w drzewostanie robinii 
akacjowej (Robinia pseudoacacia), której siewki zajmują dwa obszary w północno-wschodniej czę-
ści parku o łącznej powierzchni przekraczającej 400mkw. Park bogaty jest w okazy drzew zalicza-
nych do pomników przyrody. Liczna jest tu kolekcja klonów, okazy platanów  (Platanus xhispanica)  
o obwodach przekraczających 500cm stanowią wzorzec rozwoju tych drzew (ekspertyza dendrolo-
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giczna prof. dr hab. inż. Marek Siewniak)  zabezpieczenia i pracy arborystycznej nad statyką wy-
magają dwa klony srebrzyste (Acer sacharrinum). Kolekcja klonów i okazałe platany to nie jedyny 
walor parku, zaobserwować można tu również wiąz górski  (Ulmus glabra), sosnę wejmutkę (Pinus 
strobus), choinę kanadyjską (Tsuga canadensis), dęby szypułkowe (Quercus robur) czy magnolię. 

• Fauna - stan istniejący: 
Przeprowadzona wizja ornitologiczna wskazała na występowanie rzadkich gatunków ptaków jak 
dzięcioł duży )Dendrocopos major),  a w okresie zimowym pojawia się puszczyk (Strix aluco) i 
uszatka (Asio otus) ich obecność nie ogranicza się tylko to do wizyt, ale również do gniazdowania 
w pniach i koronach drzew. 

Struktura roślinna oraz obecność starych drzew parku, stanowi doskonałe miejsce gniazdo-
wania wielu gatunków ptaków. W okresie późnojesiennym na badanym terenie udało się zaobser-
wować  7 gatunków ptaków: kowalik (Sitta europea), dzięcioł duży (Dendrocopos major),  bogatka 
(Parus major),  modraszka (Cyanistes caeruleus), mazurek (Passer montanus),  puszczyk (Strix 
aluco),gniazdo sierpówki (Streptopelia decaocto). Zaobserwowano liczne dziuple w starodrzewiu, 
przez co można zakładać, że te naturalne miejsca lęgowe wykorzystują gatunki jak szpak (Stur-
nus vulgaris), muchołówka szara (Muscicapa striata) czy pełzacz ogrodowy (Certhia 
brachydactyla). 

Park, ze względu na wiek drzewostanu, dużą ilość dziupli i naturalnych szczelin w korze 
drzew, stwarza korzystne warunki do bytowania  dla gatunków leśnych (np. zięby, kowalika, pier-
wiosnka, dzięciołów, sikor, drozdów). Niektóre z drzew są porośnięte bluszczem, co dodatkowo 
zwiększa liczbę miejsc do potencjalnego gniazdowania (np. dla kosów). 

Starodrzewia, w których znajdują się dziuple oraz inne szczeliny są również dobrym miej-
scem na rozród i kryjówki dla nietoperzy (np. borowca wielkiego (Nyctalus noctula). 

• Uzbrojenie terenu – stan istniejący: 
Na terenie opracowania znajdują się instalacje: 

- wodociągowa: ul. Zamkowa od Szkoły Podstawowej. 
-  kanalizacja deszczowa: od Szkoły Podstawowej do centrum parku. 
- elektryczna: na terenie parku przy budynku przedszkola, przy budynku szkoły i sali gimna-
stycznej, w części południowej przy boiskach sportowych. 

3.3. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac 
górniczych 

Tereny podlegające inwestycji są objęte ochroną konserwatorską. 
Wszelkie działania inwestycyjne na tym terenie wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
Na obszarze nie występują tereny górnicze ani obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania 
się mas ziemnych. 

3.4. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Tereny podlegające inwestycji są objęte formą ochrony przyrody. Znajdują się na nich pomniki 
przyrody, część z działek położonych jest w granicach obszaru Natura 2000 "Grądy Odrzańskie" i 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Obecny park miejski to dawny pochodzący z początku XXw. park przypałacowy, który w przeszłości 
miał charakter naturalistyczny. Rewitalizacja parku przewiduje zachowanie  pozostałości pierwot-
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nych założeń. W dzisiejszej części przy szkole podjęte zastaną działania celem odtworzenia głów-
nej osi nasadzeń z klonów. Należy wziąć po uwagę znaczny rozrost platana znajdującego się przy 
budynku szkolnym i wykluczyć nasadzenia w jego bliskości ze względu na możliwość wystąpienia 
kolizji z tym cennym okazem . Nasadzenia krzewów wyeksponują naturalistyczny charakter zało-
żenia. W dalszej części parku proponuje się bardziej swobodny układ, wijące ścieżki, naturali-
styczne obsadzenia wykonane z roślin rodzimych, zadarniających, miododajnych sadzonych w 
miejscach pod koronami drzew. Usunięcie roślinności inwazyjnej i drzewostanu topoli znajdujący-
ch się w bardzo złym stanie umożliwi zastosowanie nasadzeń odmian z pierwotnej wizji parku i 
nawiązanie się do ówczesnej myśli. 

Teren należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, chyba że szczególne warunki tere-
nowe miejscowo uniemożliwią takie dostosowanie. 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 

Wielkość obiektu: 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 5,02 ha 
Planowana długość wszystkich ciągów komunikacyjnych – 1504,50 mb 

• w tym istniejące ciągi piesze wymagające adaptacji 1364,50 mb 
• nowe, projektowane ciągi piesze 140,50 mb 

a) Uporządkowanie terenu: 
• demontaż schodów terenowych z obrzeży betonowych -  2 kpl. po 10szt. 
• relokacja elementów kamiennych piaskowca pozostałych po pałacu– nie mniej 

niż 40,00m3 
• demontaż obrzeży betonowych – nie mniej niż 600mb 
• demontaż słupków ogradzających pomniki przyrody - nie mniej niż 31szt. 
• demontaż ławek - nie mniej niż 25szt. 
• demontaż koszy na odpady – nie mniej niż 25szt. 
• prace niwelacyjne terenu – nie mniej niż 816,00m2 
• prace melioracyjne – nie mniej niż 396,76m2 
• regulacja studzienek sieci uzbrojenia podziemnego - nie mniej niż 4szt. 
• frezowanie pni – nie mniej niż 41szt. 

b) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń: 
• wycinka wytypowanych drzew – nie mniej niż 41,00szt. 
• pielęgnacja wyznaczonych drzew w tym pomników przyrody – nie mniej niż 

30,00szt.  
• wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności rodzimej  – nie mniej niż 2823,00m2 
• poprawienie stabilności drzew pomnikowych 1szt. 
• poprawienie stabilności drzew pomnikowych metodą arborystyczną przez zasto-

sowanie wiązań - 1szt. 
• sadzenie drzew – nie mniej niż 41szt. 
• wykonanie łąki kwietnej - nie mniej niż 898,00m2 
• wykonanie trawników z siewu – nie mniej niż 1911,00m2 
• sadzenie roślinności ozdobnej – nie mniej niż 44m2 
➢ cis pospolity strzyżony w łagodne obłe formy– nie mniej niż 348szt. 
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➢ maty przeciw chwastom 100g/m2– nie mniej niż 881,00m2 
c) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów: 

• adaptacja nawierzchni parkingu poprzez nałożenie warstwy masy mineralno-bi-
tumicznej MMA AC11S parkingu wspomoże zapewnienie właściwej organizacji 
postoju pojazdów na obszarze parku– nie mniej niż 150,00m2 

• budowa ciągów pieszych z nawierzchni mineralno-bitumicznych  MMA AC11S  gr. 
4cm wraz z obrzeżem betonowym - 288,00m2 

• budowa pochylni dla niepełnosprawnych – 1kpl. -60m2 
• budowa schodów terenowych z elementów betonowych postarzanych – 1kpl. 10 

stopni  schodowych 60m2 
• budowa placów z nawierzchni MMA AC11S– 149m2 
• wymiana obrzeży betonowych - nie mniej niż 600mb 
• adaptacja ciągów pieszych z nawierzchni mineralno-asfaltowej MMA AC11S, uzu-

pełnienie, uzupełnienie warstwy mineralnej – nie mniej niż 2705,00m2 

d) Montaż elementów małej architektury: 
• adaptacja stylizowanych ławek z oparciem – nie mniej niż 25szt. 
• przeniesienie i montaż poideł dla ptaków. - nie mniej niż 4szt. 
• adaptacja koszy na odpadki – nie mniej niż 25szt. 
• drewniane siedziska na elementach z piaskowca  – nie mniej niż 10,00mb 
• tablice informacyjno-edukacyjna - duża – nie mniej niż 3szt. 
• tablice informacyjno-edukacyjna - mała – nie mniej niż 10szt. 
• tablica z regulaminem parku – nie mniej niż 4szt. 
• budki lęgowe dla ptaków – nie mniej niż 15szt. 
• domki dla owadów – nie mniej niż 4szt. 
• barierki przy pomnikach przyrody - nie mniej niż 5kpl. 
• tabliczki informacyjne przy pomnikach przyrody - nie mniej niż 13szt. 
• budowa skalniaka z elementów kamiennych  ruin dawnego pałacu osadzona na 

skarpach - nie mniej niż 40,00m3 
• montaż zestawu zabawowego z jedną huśtawką podwójną, jedną karuzelę, jed-

nym koszem na odpady, dwiema ławkami z oparciem, stojakiem na rowery 
wzbogaconego w funkcje edukacyjne 

• tablice informacyjno – edukacyjne na działkach nr 16/14 w Mikolinie oraz nr 28 
w Golczowicach – 2szt. 

f) prace adaptacyjne: 
• adaptacja przyczółka dawnego mostu – 1kpl. 
• formowanie skarp rowu odwadniającego wraz zabezpieczeniem  dołu skarpy pły-

tami ażurowymi  w celu regulacji systemu wodnego na obszarze parku– nie 
mniej niż 87,00mb 

6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.1.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 
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(ewentualnie  współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów), przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca od-
tworzy i utrwali na własny koszt. 

6.1.2.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na do-
kumentacje projektowe: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

6.1.3.Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra nadzoru 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, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wy-
miarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa  
i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy mate-
riałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przy-
padku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projek-
towa lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zosta-
ną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

6.1.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyj-
muje się, że jest włączony w cenę umowną. 

6.1.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
  17

                                                                                                                                                   



Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice                     
 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

6.1.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepi-
sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowie-
dzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 

6.1.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego poziomem, 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 Inspektora nadzo-
ru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowo-
dowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

6.1.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.1.9.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 niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpiecza-
jące, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.1.10.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

6.1.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Wykonawca 

  18
                                                                                                                                                   



Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice                     
 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

6.1.12.Materiały 

6.1.12.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laborato-
ryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały bu-
dowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami tech-
nicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

6.1.12.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie ma-
teriałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu ro-
bót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miej-
sc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład od-
powiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

6.1.12.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj ro-
bót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

6.1.12.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

6.1.12.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów ma-
teriałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

6.1.12.6.Materiały rozbiórkowe i odpady 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te 
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały 
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nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania ma-
teriałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem 
osób niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony 
środowiska. Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji 
są po stronie wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową. 

6.1.13.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspek-
tora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania ro-
bót ma być utrzymywany w dobrym stanie 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. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzo-
ru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6.1.14.Transport 

6.1.14.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środ-
ków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.1.14.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.1.15.Wykonanie robót 

6.1.15.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany, 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez In-
spektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. 

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.  

6.1.16.Kontrola jakości robót 

6.1.16.1.Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz 
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i for-
mę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaliza-
cja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mie-
szanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.1.16.2.Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
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pewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych ma-
teriałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.1.16.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.1.16.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.1.16.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.16.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki mate-
riałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zle-
ci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 
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projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobie-
rania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.1.16.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji: 
2. posiadają deklaracje zgodności 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 ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia do-
starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1.16.8.Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjne-
go. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowni-
ku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów ro-

bót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-

botach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań  
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące doku-
menty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.1.17.Obmiar robót 

6.1.17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmia-
ru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości ro-
bót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz-
ku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

6.1.17.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach 
oraz  
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

  24
                                                                                                                                                   



Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice                     
 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

6.1.17.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legaliza-
cji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

6.1.17.4.Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

6.1.18.Odbiór robót 

6.1.18.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

6.1.18.2.Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót za-
nikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

6.1.18.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.1.18.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
6.1.18.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do za-
kresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów końcowych. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i ro-
bót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja prze-
rwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych ro-
bót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.1.18.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i pro-

gramem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii te-

lefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

6.1.18.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

6.2. Przygotowanie terenu budowy 

6.2.1.Warunki bezpieczeństwa 
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu „bioz”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że roboty budowlane prowadzone będą w pobliżu bu-
dynków, będących w użytkowaniu. 
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6.2.2.Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza istnie-
jącego budynku biblioteki, urządzeń, rurociągów, drzew oraz własności osób trzecich. Zabezpie-
czenie następuje na koszt generalnego wykonawcy. 

6.2.3.Ochrona środowiska 

Należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest 
przewidziane posadowienie obiektów budowlanych lub wykonywanie robot ziemnych. 
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego powinno się odbywać w miejscach możliwie najmniej 
zadrzewionych. 

6.2.4.Działania przygotowawcze 
• uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód 
• zabezpieczenie roślin, które zostaną zachowane 
• wykarczowanie zbędnych zarośli 
• ukształtowanie jej powierzchni terenu, plantowanie, wywóz i utylizacja niepotrzebnej 

gleby 
• zabezpieczenie gruntu urodzajnego, 
• zabezpieczenie granicy terenu 
• zabezpieczenie rurociągów, które zostaną zachowane przez odpowiednie oznakowanie 

Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego 
wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną odpowiedzialność i 
swój koszt. 

6.2.5.Organizacja robot na placu budowy 

Roboty budowlane na placu budowy powinny być wykonane na podstawie projekty organizacji ro-
bot. Projekty organizacji robot powinny być dostosowane do złożoności inwestycji i powinny za-
pewnić prawidłową realizację. 
Projekt organizacji powinien zawierać: 

• charakterystykę robot oraz ich zasadnicze parametry, 
• projekt zagospodarowania placu budowy, 
• szczegółowe zestawienie ilości robot, 
• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonania robot, 
• harmonogramy wykonania robot, 
• harmonogram zatrudnienia, 
• plan pracy maszyn i urządzeń, 
• zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robot należy 
uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania kliku rodzajów robot na odcinkach przylegających 
do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych 
rodzajów i aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden 
nad drugim bez należytego zabezpieczenia 

• możliwości wykonywania robot na niższym poziomie, 
• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robot, przy których bez-

pieczeństwo pracowników mogłoby być zamorzone. 

6.2.6.Zagospodarowanie terenu budowy 

6.2.6.1.Tablica informacyjna budowy 
Tablica budowy musi być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawiera-
jącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, 
z późniejszymi zmianami) 
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Tablica informacyjna zawierać powinna: 
• Rodzaj prowadzonych robot i adres 
• numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu 

właściwego organu nadzoru budowlanego 
• Dane inwestora (adres i nurem telefonu) 
• Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu) 
• Imiona i nazwiska oraz numery telefonu następujących osób: kierownika budowy, kierowni-

ka robot, 
• inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów 
• Numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego 
• Numer telefonu okręgowego inspektora pracy 

Tablica informacyjna budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi pu-
blicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. 

6.2.6.2.Ogrodzenie 
Wykonawca robot powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzić 
plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych 
w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,50 m. 
W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządze-
niami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

6.2.6.3.Budynki tymczasowe na placu budowy 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 
socjalne –szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higienicz-
no –sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

6.2.6.4.Oznakowanie obiektów na placu budowy 
Każdy obiekt a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa powinny być odpo-
wiednio oznakowane. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i 
dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości tak, aby informacja dotarła do osób przebywają-
cych w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umiesz-
czone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. O zmroku i w 
porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 

6.2.6.5.Wyposażenie placu budowy w instalacje 
6.2.6.5.1.Instalacje elektryczne 
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

• wielkości placu budowy 
• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 
• sprzętu z napędem elektrycznym 
• potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budo-

wy z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 
Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycz-
nych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. 
Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następu-
jących zasad: 

•  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji inwe-
stycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami., 

•  punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczy-
tania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

• na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 
rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg 
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przy jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone 
po wewnętrznej stronie łuku, 

• Żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświe-
tlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy włączać po zmroku. 

6.2.6.5.2.Instalacje wodociągowe 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi 
na budowie lub w pobliżu ujęciami wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej 
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę, wodociągową pitną, należy 
wykonywać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produk-
cyjne. 
Zapotrzebowanie na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej powinno być dostosowane do gę-
stości zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to 
należy uzgodnić z wojewódzką komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy. 

6.2.7.Warunki organizacji ruchu 

6.2.7.1.Drogi dojazdowe na placu budowy 
Przy planowaniu i realizacji dróg dojazdowych na placu budowy należy się kierować następującymi 
zasadami: 

• wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od potrzeb będzie trasą prze-
lotową lub o obwodzie zamkniętym, 

• podkład i nawierzchnie dróg tymczasowych powinny być dostosowane do przewidywa-
nych środków transportu oraz wielkości i masy elementów, które mają być przewożone, 

• szerokości dróg powinny być następujące: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy 
placach wyładunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyła-
dunkowych 8,0m), 

• odległość osi drogi dojazdowej powinna być uzależniona od rodzaju i wymiarów urzą-
dzeń podnośnych oraz usytuowania placów składowych dla elementów wielkowymiaro-
wych, 

Drogi dojazdowe w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dostosowaną 
do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne nie 
powinny być większe niż 9 %. 
Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można stosować Żwir lub tłuczeń kamienny lub 
prefabrykaty Żelbetowe. 
Drogi dojazdowe należy oznakować zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalić i podać na 
tablicach 
informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu po-
jazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa ruchu 
dane. 

6.2.7.2.Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierun-
kowego 1,20m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć i oznako-
wać miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna być dostosowana do używa-
nych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego prze-
noszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
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Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi 
lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpie-
czone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wy-
sokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy 
deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 
mniej niż 6,0 m. 

6.2.8. Składowanie materiałów na placu budowy 

6.2.8.1.Zasady składowania 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. 
Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy prze-
strzegać warunków składowania określonych w polskich normach, w świadectwach dopuszczenia 
materiału do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw – wymagań 
określonych przez producenta. 
Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w za-
leżności od ich rodzaju, ilości i częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania 
oraz właściwości wytrzymałościowych i fizykomechanicznych warunkujących sposób przechowywa-
nia. 
Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania 
niektórych materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe itp. 
Składowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiałów w rożnych miejscach lub w 
rożnych warunkach jest niedozwolone. 
Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek 
oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urzą-
dzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy ma-
teriałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – war-
stw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
· 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroener-
getycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronio-
ne. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest do-
puszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

6.2.9.Oczyszczanie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych należy wykonać następujące prace przygo-
towawcze: 

· wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb przy-
szłych 
robot ziemnych 
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· oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów, znajdujących się w obrębie placu 
budowy, 
· wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie dołów. 

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykony-
wane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytu-
cjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą. 
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane. Dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni 
drzew i krzewów o średnicy do 8 cm, gdy teren jest przeznaczony pod nasyp o wysokości nie 
mniejszej niż 2,0 m; nie wykarczowane pnie powinny być ścięte na wysokości nie wyżej niż 10 cm 
nad powierzchnią terenu. 
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem zmechanizowanym. Kar-
czowanie drzew oraz pni powinno być wykonywanie w okresie, gdy grunt nie jest zamarznięty.  
Krzewy i drzewa młode przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na 
innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich 
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym. 

6.2.10.Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli po 
około 1,0m po każdej stronie. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia 
skarp, plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot lub zgodnie z decyzją 
administracyjną. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwa-
łych opadów, gdy przewidziana do zgarniania ziemia jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy 
przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi 
rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany struk-
turalne zebranej ziemi roślinnej. 

6.2.11.Usuwanie kamieni i gruzu 
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robot ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to ko-
nieczne ze względu na bezpieczeństwo robot oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a 
kamienie sięgają wyżej niż 1/36 wysokości nasypu. 
Usuwanie kamieni o dużych rozmiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają wyko-
nanie wykopów, może być dokonane za pomocą maszyn. 
Jeżeli na terenie przyszłych robot ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych odpadów, to 
powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robot ziemnych, jeżeli stanowi źródło zagroże-
nia lub, jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 

6.2.12.Odwodnienie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniają-
ce, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robot. 
Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie ro-
bot był zapewniony stały odpływ powierzchniowych wód opadowych. 
Przy wykonywaniu wykopów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w 
dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą być one przyczyną niekorzystnego dla robot ziemnych 
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawod-
nione, albo czy nie powodują powstania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykony-
wane od strony spadku i zlokalizowane poza klinem odłamu skarpy wykopu. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych. W 
tym celu powierzchnia terenu powinna być profilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy od-
pływ wody poza teren robot. Od strony spadku terenu należy wykonać w razie potrzeby rowy 
ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. 
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Roboty ziemne w wykopach należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robot łatwe 
było 
odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu stosować należy odpowiedni system 
rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W 
trudniejszych warunkach projekt organizacji robot powinien przewidzieć sposób odwodnienia ro-
boczego. 

6.3. Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z uzgodnioną koncepcją i wytycznymi za-
wartymi w programie funkcjonalno – użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania 
projektowe należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

W projekcie należy uwzględnić niezbędne warunki dostępności obiektu dla osób niepełnosprawny-
ch. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane za-
wierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przepro-
wadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace po-
miarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien po-
wiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akcep-
towane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie robo-
ty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wy-
ników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopa-
trzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna-
czeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest koniecz-
ne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać prace porządkowe polegające na usunięciu 
wszelkiego gruzu oraz pozostałości po dawnych budowlach i nawierzchniach, elementach małej 
architektury itp. oraz wykonać prace niwelacyjne. Należy przeprowadzić prace adaptacyjne zwią-
zane z budową umocnienia rowu. Na terenie opracowania należy wyregulować wysokość studzie-
nek sieci uzbrojenia podziemnego.  
Należy wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinkę drzew i krzewów wytypowanych w załączo-
nej inwentaryzacji dendrologicznej. Drewno po wycince należy przekazać Zamawiającemu lub 
wywieźć w miejsce przez niego wskazane. 
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6.4. Mała architektura / nowo projektowane elementy 

Dobór elementów małej architektury jest sugestią formy jaką powinny mieć elementy docelowe. 
Ostateczny kształt powinien zostać skonsultowany z Zamawiającym. 
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłożu w fundamentach, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wszystkie nowo projektowane elementy  zagospodarowania terenu powinny być trwałe, 
bezpieczne, utrzymane w tej samej stylistyce. Wszystkich elementy drewniane powinny zostać 
zaimpregnowane, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy stałe łączone z 
gruntem za pomocą betonowych fundamentów. Zjazdy dla osób niepełnosprawnych zgodne z obo-
wiązującymi normami. Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikaty jakości, które powinny 
być przedstawiane Zamawiającemu przed wbudowaniem materiału.  

a) Uporządkowanie terenu: 
▪ demontaż schodów terenowych z obrzeży betonowych 

Schody z obrzeży betonowych znajdujące się przy wejściu do parku od strony ul. Słowackiego, 
wejście północne, należy rozebrać, materiał wywieźć do utylizacji w miejsce wskazane przez Za-
mawiającego. 

▪ demontaż obrzeży betonowych 
Uszkodzone elementy obrzeży należy rozebrać, materiał wywieźć do utylizacji w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiającego. 

▪ zmiana lokalizacji elementów kamiennych pozostałości pałacu 
Przeniesienie i skupienie elementów kamiennych na odległość do 100m, wraz z osadzeniem w 
skarpach i zabezpieczeniem przed wywrotem. 

▪ demontaż ławek 
Demontaż ławek celem przeprowadzenia prac adaptacyjnych związanych z odnową warstwy za-
bezpieczającej przed korozją. 

▪ demontaż koszy na odpady 
Demontaż koszy celem przeprowadzenia prac adaptacyjnych związanych z odnową warstwy za-
bezpieczającej przed korozją 

▪ demontaż tablic 
Demontaż tablic celem wprowadzenia jednolitego stylistycznie oznakowania terenu, należy roze-
brać, materiał wywieźć do utylizacji w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

▪ prace niwelacyjne terenu  
Prace związane z przygotowaniem do osadzenia elementów kamiennych po pałacu, celem utwo-
rzenia skalniaka. 

▪ prace melioracyjne  
Czyszczenie dna rowu odwadniającego celem regulacji systemu wodnego w obszarze parku 

▪ regulacja studzienek sieci uzbrojenia podziemnego 
Naziemne elementy sieci uzbrojenia podziemnego należy wyregulować do wysokości terenu. 

▪ frezowanie pni 
Frezowanie karp wykonać na głębokość 20cm poniżej poziomu gruntu. Materiał wywieźć do utyli-
zacji w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

f) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń: 
▪ wycinka wytypowanych drzew  

Po opracowaniu operatu inwentaryzacyjnego zieleni, oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych 
zezwoleń należy wykonać wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni pozyskany materiał należy 
przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

▪ pielęgnacja wyznaczonych drzew w tym pomników przyrody 
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Na terenie opracowania znajdują się liczne drzewa wymagające pielęgnacji. Należy przeprowadzić 
pielęgnację zgodnie z zasadami sztuki arborystycznej. Pozyskany materiał przekazać w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 

▪ wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności rodzimej  
Na terenie opracowania proponuje się utworzenie wielopiętrowych oraz wielogatunkowych grup 
roślin, składające się głównie z gatunków rodzimych lub ich odmian. Rośliny te stworzą atrakcyjne 
warunki bytowania dla ptaków, owadów oraz drobnych ssaków. Są one wpisane w krajobraz oraz 
tradycję, cechuje je wysoka odporność na warunki atmosferyczne, posiadają dużą wartość bioce-
notyczną.  
Zastosować krzewy w pojemnikach C2. Dół zaprawić ziemią urodzajną, ziemię pod roślinami ściół-
kujemy korą sosnową warstwą grubości 5 cm. 
Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane 
w doniczkach można sadzić cały sezon wegetacyjny. 
Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

▪ wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności okrywowej w tym rodzimej  
Najniższym piętrem wielogatunkowych grup roślin składających się głównie z roślinności rodzimej 
jest roślinność okrywowa. Rośliny te w połączeniu z wyższymi  piętrami roślin rodzimych stworzą 
atrakcyjne warunki bytowania dla ptaków, owadów oraz drobnych ssaków. Wybrane rośliny cechu-
je wysoka odporność na warunki atmosferyczne, posiadanie dużej wartości biocenotycznej, mio-
dodajność. 
Zastosować rośliny w pojemnikach P9, C2. Dół zaprawić ziemią urodzajną, ziemię pod roślinami 
ściółkujemy korą sosnową warstwą grubości 5 cm. 
Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane 
w doniczkach można sadzić cały sezon wegetacyjny.  
Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

▪ wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności ozdobnej  
Na terenie opracowania przy wejściu do parku od strony ul. Pocztowej wprowadzono rośliny o cha-
rakterze ozdobnym mające na celu uatrakcyjnienie strefy wejściowej. W skład obsadzeń wchodzą 
rośliny rodzime w atrakcyjnych odmianach kolorystycznych.  
Zastosować krzewy w pojemnikach C2. Dół zaprawić ziemią urodzajną, ziemię pod roślinami ściół-
kujemy korą sosnową warstwą grubości 5 cm. 
Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane 
w doniczkach można sadzić cały sezon wegetacyjny. 
Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

▪ sadzenie drzew  
Na terenie parku w związku dużą ilością drzew zakwalifikowanych do wycinki ze względu na bar-
dzo zły stan zdrowotny i naruszoną statykę należy zastosować nasadzenia zastępcze z możliwie jak 
największych egzemplarzy drzew, o obwodzie min. 25cm mierzonym na 130cm.   Charakter kolek-
cjonerski drzewostanu parku należy podtrzymać i wprowadzić różnorodność gatunków. Propono-
wane nowe nasadzenia obejmują zastosowanie takich drzew jak, dąb szypułkowy Quercus robur, 
klon zwyczajny Acer platanoides, klon srebrzysty Acer saccharinum, buk pospolity Fagus sylvatica 
wraz z odmianami ‚Pendula’ i ‚Purpurea Pendula’, wiąz górski Ulmus glabra, wiąz zwyczajny 
Ulmus minor,  grab pospolity Carpinus betulus,  lipa drobnolistna Tilia cordata, modrzew polski 
Larix polonica, sosna limba Pinus cembra.  
Obwód pnia na wysokości pierśnicy min. 25-30cm, trzykrotnie szkółkowane,  wraz z palikowaniem 
3 szt./drzewo palikiem okorowanym, związanym w 3 miejscam półpalikiem, w przypadku drzew 
dużych o obwodach powyżej 30cm dopuszcza się zastosowanie kotew w obrębie bryły korzeniowej  
i stabilizacji bezpalikowej.  Dół zaprawiony ziemią urodzajną, ziemię pod roślinami ściółkujemy 
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korą sosnową warstwą grubości 5 cm. Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w 
stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach można sadzić cały sezon wegetacyjny. Sadzenie 
należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

▪ wykonanie łąki kwietnej  
Polanę przy obecnej sali gimnastycznej uzupełniono o łąkowe gatunki kwitnące. Łąka kwietna w 
porównaniu z trawnikiem prezentuje bogactwo wielu gatunków roślin, jednocześnie tworząc natu-
ralne siedliska dla roślin, owadów i zwierząt, co przekłada się na wzrost bioróżnorodności.  Należy 
wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.wykonanie trawników z siewu 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń (uporządkowa-
nie terenu po wykonanych pracach), siew wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
Należy zastosować mieszankę nasion traw o wysokiej odporności na deptanie, dobraną do właści-
wości terenu ze względu na intensywność nasłonecznienia. 

g) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów: 
▪ adaptacja nawierzchni parkingu poprzez nałożenie warstwy masy mineralno-bitumicz-

nej 
Na terenie opracowania projektuje się  nawierzchnię parkingu z betonu asfaltowego MMA AC11S w 
celu organizacji postoju pojazdów na obszarze parku. 
Warstwy konstrukcyjne :   
beton asfaltowy MMA AC11S   - 4cm  
Należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100. 

▪ budowa nawierzchni mineralno-bitumicznej MMA AC11S  
Na terenie  parku projektuje się nawierzchnię mineralno-asfaltową MMA AC11S, ścieżki o szeroko-
ści 200cm z obrzeżem betonowym w kolorze szarym. Do wykończenia łuków wykorzystana powinna 
zostać kostka trapezowa obijana w kolorze szarym o grubości min. 6 cm. 
Warstwy konstrukcyjne :  
warstwa odsączająca z piasku - 10cm , 
podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - 20cm,   
nawierzchnia AC11 S   - 4cm  
należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100. 

▪ budowa ciągów pieszych  mineralno-bitumicznej MMA AC11S wraz z obrzeżami betono-
wymi 

Na terenie  parku projektuje się nawierzchnię mineralno-asfaltową MMA AC11S, ścieżki o szeroko-
ści 150cm z obrzeżem betonowym w kolorze szarym. Do wykończenia łuków wykorzystana powinna 
zostać kostka trapezowa obijana w kolorze szarym o grubości min. 6 cm. 
Warstwy konstrukcyjne: 
podbudowa – kruszywo łamane – 0/31,5mm – 12cm 
warstwa dynamiczna – 0/16mmm – 5cm 
wierzchnia ścieralna – nawierzchnia MMA AC11S – 4cm 

▪ rampa z ze stylizowanej/ postarzanej kostki  betonowej dla osób niepełnosprawnych  
Na terenie opracowania zaprojektowano skalniak do którego prowadzić mają dwie ścieżki. Jedna z 
nich zbudowana w postaci pochylni pozwala na  udostępnienie miejsca dla osób niepełnosprawny-
ch. Do budowy rampy zaprojektowano trapezową kostkę betonową postarzaną w kolorze szarym, 
obrzeżoną elementami betonowymi. 
Należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100. 
Warstwy konstrukcyjne:  
warstwa odsączająca z piasku - 10cm , 
podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - 15cm,   
kostka betonowa - 6cm 
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Zjazd dla osób niepełnosprawnych powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
obowiązującymi przepisami. 

▪ budowa schodów terenowych z kostki betonowej  
Wykonanie schodów z kostki betonowej postarzanej w kolorze szarym osadzonej pomiędzy obrzeża 
betonowe z podstopnicą wykonaną z bloku schodowego o wymiarach 15/40/100 w kolorze antracy-
towym. 
Warstwy konstrukcyjne: 
podbudowa – kruszywo łamane – 0/31,5mm – 12cm 
warstwa dynamiczna – 0/16mmm – 5cm 
należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100. 

h) Montaż elementów małej architektury: 
▪ stylizowane ławki z oparciem 

Ławki zostaną zaadaptowane poprzez piaskowanie, malowanie proszkowe z zainstalowanymi de-
skami po renowacji lub wymianie sprzęty, ze względu na ich dobry stan techniczny i oddanie cha-
rakteru założenia. 

▪ kosze na odpadki 
Kosze zostaną zaadaptowane poprzez piaskowanie, malowanie proszkowe kosze na odpady znajdu-
jące się ówcześnie na opracowywanym terenie. 

▪ drewniane siedziska na kamiennych elementach pozostałych po pałacu 
Siedziska zamontowane na trwałe na kamiennych bryłach, wykonane z twardego drewna liściaste-
go lakierowanego, w kolorze odpowiadającym kolorowi ławek i koszy na śmieci. Szerokość siedzisk 
ok. 0,55m. 

▪  montaż zestawu zabawowego z jedną huśtawką podwójną, jedną karuzelę, jednym 
koszem na odpady, dwiema ławkami z oparciem, stojakiem na rowery o funkcji edu-
kacyjnej 
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▪ tablice informacyjne 

	 Parametry tablic przed rozpoczęciem prac będą jeszcze podlegać uzgodnieniom z Regio-
nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, w związku z czym mogą ulec zmianie


▪

Produkt Tablica informacyjna - duża

Lokalizacja Teren parku

Parametry techniczne wysokość:  250 cm 
szerokość: 18 cm 
długość: 175 cm 
waga: ok. 65 kg 
pow. ekspozycyjna: 140x100 cm 
słupy: stal lakierowana żeliwo lakierowane 
tablica: stal lakierowana 
pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana

Montaż Zabetonowanie rur kotwiących, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.  Należy 
zamontować poprzez przytwierdzenie do podłoża w 
sposób trwały i zabezpieczający przed przeniesieniem w 
inne miejsce.

Schemat/zdjęcie

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod 
względem wszelkich wymienionych parametrów 
technicznych oraz wyglądu. Treść tablic informacyjnych 
do opracowania na etapie powstawania projektu.

!
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Produkt Tablica informacyjna - mała

Lokalizacja Teren parku

Parametry techniczne wysokość:  250 cm 
szerokość: 18 cm 
długość: 105 cm 
waga: ok. 52 kg 
pow. ekspozycyjna: 70x100 cm 
słupy: stal lakierowana żeliwo lakierowane 
tablica: stal lakierowana 
pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana

Montaż Zabetonowanie rur kotwiących, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.  Należy 
zamontować poprzez przytwierdzenie do podłoża w 
sposób trwały i zabezpieczający przed przeniesieniem w 
inne miejsce.

Schemat/zdjęcie

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod 
względem wszelkich wymienionych parametrów 
technicznych oraz wyglądu. Treść tablic informacyjnych 
do opracowania na etapie powstawania projektu.

!
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▪ tablice z regulaminem parku 

▪

Produkt Tablica regulaminowa

Lokalizacja Teren parku

Parametry techniczne wysokość: 250 cm 
szerokość: 13 cm 
długość: 64 cm 
waga: ok. 40 kg 
pow. ekspozycyjna: 50x70 cm 

słup: stal lakierowana 
tablica: kompozyt polimerowy lakierowany 
pow. ekspozycyjna: płyta PCV

Montaż Zabetonowanie rury kotwiącej, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.  Należy 
zamontować poprzez przytwierdzenie do podłoża w 
sposób trwały i zabezpieczający przed przeniesieniem w 
inne miejsce.

Schemat/zdjęcie

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod 
względem wszelkich wymienionych parametrów 
technicznych oraz wyglądu.

!
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▪ tablice informacyjno – edukacyjne 
parametry tablic przed rozpoczęciem prac będą jeszcze podlegać uzgodnieniom z Regionalną Dy-
rekcją Ochrony Środowiska w Opolu, w związku z czym mogą ulec zmianie


Produkt Tablica informacyjno - edukacyjna

Lokalizacja nr 16/14 w Mikolinie oraz nr 28 w Golczowicach. 

Parametry techniczne wysokość: 250 cm 
szerokość: 13 cm 
długość: ok 164 cm 
waga: ok. 40 kg 
pow. ekspozycyjna: min 140x100 cm 

tabl ice powinny być wykonane z materia łów 
ekologicznych i estetycznych, np. 
słup: drewniany 
tablica: drewniana 
pow. ekspozycyjna: płyta PCV

Montaż Należy zamontować poprzez przytwierdzenie do podłoża 
w sposób trwały i zabezpieczający przed przeniesieniem 
w inne miejsce.

Schemat/zdjęcie

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod 
względem wszelkich wymienionych parametrów 
technicznych oraz wyglądu. Treść tablic informacyjno - 
edukacyjnych do opracowania na etapie powstawania 
projektu.

    

!
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▪ tabliczki informacyjne przy pomnikach przyrody 

Produkt Tabliczki

Lokalizacja Przy pomnikach przyrody

Parametry techniczne wysokość 0.80m, słupek z drewna egzotycznego 93 x 93 
mm, wykończenie: lazurowane w kolorze jasny dąb lub 
mahoń. Mocowanie na płycie stalowej.

Montaż Na fundamencie betonowym, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i z zaleceniami producenta. Należy 
zamontować poprzez przytwierdzenie do podłoża w 
sposób trwały i zabezpieczający przed przeniesieniem w 
inne miejsce.

Schemat/zdjęcie

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod 
względem wszelkich wymienionych parametrów 
technicznych oraz wyglądu.

!  
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▪ domki dla owadów 

Produkt Domki dla owadów

Lokalizacja Teren parku

Parametry techniczne głębokość: 12 cm 
długość: 52 cm 
powierzchnia wypełniona materiałem odpowiednim do 
zamieszkania owadów 
drewno sosnowe, impregnowany pokostem

Montaż Na pniu drzewa zgodnie z zaleceniami producenta.  
Należy zamontować poprzez przytwierdzenie do podłoża 
w sposób trwały i zabezpieczający przed przeniesieniem 
w inne miejsce.

Schemat/zdjęcie

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod 
względem wszelkich wymienionych parametrów 
technicznych oraz wyglądu.

!
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▪ barierki przy pomnikach przyrody  

Produkt Słupek z łańcuchem

Lokalizacja Przy pomnikach przyrody

Parametry techniczne • słupek: 
w/ś: 70/15 cm 
waga: ok. 10 kg 
stal lakierowana  i  kompozyt polimerowy 
lakierowany 

• łańcuch zestali lakierwanej: 
szerokość ogniwa: 4 cm 
długość ogniwa: 8,6 cm 
przekrój pręta: 1 cm 
waga mb: ok. 1,8 kg

Montaż Słupek: zabetonowanie rury kotwiącej, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.  
Łańcuch: montowany przez zagięcie odpowiednio 
przygotowanych ogniw

Schemat/zdjęcie

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod 
względem wszelkich wymienionych parametrów 
technicznych oraz wyglądu.

!
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▪ Budki lęgowe dla ptaków 
Budki lęgowe dla ptaków wykonane z trocinobetonu. Skrzynka lęgowa powinna być tak skonstru-
owana by można było ją otworzyć i wyczyścić. Budki lęgowe dla ptaków akceptowane przez Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, spełniające wszystkie normy ornitologiczne.  
Przykłady budek: 
Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 

Budka lęgowa typu E 

szerokość ca 24 cm 
głębokość ca 24 cm  
wysokość ca 45 cm  
grubość ściany: 2 cm 
grubość ściany przedniej: 2 cm 
wysokość otworu wlotowego 120 mm  
 
waga: ca 8 kg 

Dzięcioł duży najchętniej zajmuje budki lęgowe w typie E, które powinny być wieszane na wyso-
kości od 50 cm do 20 metrów nad ziemią na terenie starych lasów liściastych, iglastych (sosnowy-
ch) lub mieszanych z domieszką osiki, parków, alei. Bardzo rzadko dzięcioł duży zajmuje budki lę-
gowe w typie B wieszane na wysokości od 0,5 do 20 metrów. Zachowana odległość pomiędzy bud-
kami powinna wynosić 100-500 metrów. Okres lęgowy dzięcioła dużego to początek maja.  Ideal-
nym materiałem na budki dla dzięcioła dużego jest drewno dębowe, ale można je wykonać rów-
nież z nieco słabszego drewna typu świerk, sosna czy topola. Budka powinna mieć otwieraną ścia-
nę przednią. 

Kowalik (Sitta europaea) 
Sikory bogatki Parus major 
Sikory modre Cyanistes caeruleus,  

Budka lęgowa typ A 
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szerokość: 15,5 cm 
głębokość: 15 cm  
wysokość: 30 cm  
grubość ściany: 2 cm 
grubość ściany przedniej: 2 cm 
średnica otworu wlotowego: 33 mm  
 
waga: ca 3 kg 
Preferowane kierunki zawieszania budek lęgowych typu A to południowy-wschód i północ. Najważ-
niejsze, aby budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła 
słonecznego. Najczęściej skrzynki w typie A wiesza się na skrajach lasów liściastych i mieszanych, 
zadrzewień, parków i ogrodów. Budki tego typu wykonuje się zarówno z desek sosnowych, jak i 
świerkowych, olszowych czy brzozowych. Niezwykle istotne jest czyszczenie budek lęgowych zaj-
mowanych przez sikorki z pasożytów. W takiej sytuacji ważne jest, by budka miała otwieraną 
przednią ścianę, która ułatwi czyszczenie, a dno budki nie powinno być szczelne,, gdyż pomaga to 
w usunięciu pasożytów bez ingerencji człowieka.  

Budki lęgowe dla kowalika (Sitta europaea) powinny być wieszane na wysokości 2,4 do 6 metrów 
nad ziemią na terenie świetlistych dąbrów w pobliżu polan, lasów liściastych (bukowych, olchowy-
ch, grądowych, topolowych) oraz na terenach zalewowych. Zachowana odległość pomiędzy bud-
kami powinna wynosić 20-50 metrów. Okres lęgowy kowalika to kwiecień.  
 
Budki lęgowe dla sikory bogatki (Parus major) powinny być wieszane na wysokości od 1,2 do 4,5 
metrów nad ziemią na terenie lasów, parków i ogrodów z dużą ilością zagajników, także na tere-
nach zurbanizowanych. Zachowana odległość pomiędzy budkami powinna wynosić 20-30 metrów. 
Okres lęgowy sikory bogatki to kwiecień i czerwiec.  

Budki lęgowe dla sikory modrej (Cyanistes caeruleus) powinny być wieszane na wysokości od 1,2 
do 4 metrów nad ziemią na terenie lasów liściastych i mieszanych, zadrzewień, parków i ogrodów. 
Zachowana odległość pomiędzy budkami powinna wynosić 10-30 metrów. Okres lęgowy sikory modrej to 
kwiecień i czerwiec.  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Budka lęgowa typ B 
Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 
Szpak (Sturnus vulgaris) 
Kowalik (Sitta europaea) 

szerokość: 17 cm 
głębokość: 18 cm 
wysokość: 33 cm 
grubość ścianki: 2 cm 
grubość ścianki przedniej: 4 cm 
średnica otworu wlotowego: 45 mm 

waga: ca 3,8 kg 

Materiał: sosna 

Budka ma podwójną ścianę przednią, otwieraną. 
Ogólnie budki lęgowe w typie B wiesza się na wysokości od 2 do 5 metrów nad ziemią na terenie 
lasów liściastych i mieszkanych, parków i ogrodów od strony południowo-wschodniej, wschodniej, 
południowo-zachodniej, zachodniej i północnej. Najlepiej w miejscach nie wystawionych na ciągłe 
działanie słońca. Skrzynki należy wieszać w odległości od 100 do 500 metrów od siebie.  
 Budka lęgowa typ P 

Kos (Turdus merula) 
Śpiewak (Turdus philomelos) 

szerokość: 16 cm 
głębokość: 16 cm 
wysokość: 18 cm 
grubość ściany: 2 cm 
grubość ściany przedniej: 2 cm 
wysokość otworu wlotowego: 5 cm 

waga: ca 1,7 kg 

Materiał: sosna 
Ogólnie półotwarte budki lęgowe wiesza się na wysokości od 1 do 3 metrów nad ziemią na skrajach 
lasów, w parkach i ogrodach. Odległość między budkami powinna wynosić od 30 do 50 metrów. 

Sierpówka (Streptopelia decaocto) 

Gniazdo sierpówki 
Sierpówka gniazdo buduje z gałązek na gałęzi drzew iglastych (późną wiosną i latem także liścia-
stych) w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Samica synogarlicy tureckiej składa 2 jaja, które 
wysiaduje przez lekko ponad 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po niecałych 3 tygodniach. 
Lęg: 3-4 w roku. 

Aby ułatwić im gniazdowanie można wywiesić  tzw. półkę lęgową, ułatwiającą im zbudowanie 
gniazda.  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7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 

7.1. Wymagania dotyczące jakości materiału szkółkarskiego 

 Sadzonki właściwe do wykonania nasadzeń powinny zawierać etykietę z oznaczeniem na-
zwy łacińskiej, formy, wysokości pnia. Należy stosować materiał roślinny spełniający „Zalecenia 
jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2013 
r. 
Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian bez konsultacji z projektantem. 
Materiał powinien charakteryzować się spójnością bryły i wyrównaną wielkością w obrębie odmia-
ny 
Sadzonki drzew i krzewów: 
Sadzonki powinny posiadać prawidłowy pokrój właściwy dla gatunku i odmiany. Krzewy o dobrze 
ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z bryłą lub w kontenera-
ch wg tabeli. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone 
w zależności od gatunku. 
Drzewa i krzewy 

• system korzeniowy powinien być zwarty, widoczne powinny być liczne drobne korzenie 
• rośliny sadzone z bryłą korzeniową nie mogą być uszkodzone, pędy korony u krzewów i 

drzew bez śladów przycinania 
• boczne pędy korony powinny być rozmieszczone równomiernie, symetrycznie 
• wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika 
• barwa liści pokrój powinien być charakterystyczny dla gatunku i odmiany 
• roczny przyrost powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 

 
Wady dyskwalifikujące materiał roślinny: 

• głębokie uszkodzenia mechaniczne 
• choroby odgrzybowe i patogeny 
• Widoczne ślady żerowania szkodników 
• dwupędowe korony 
• uszkodzenia bryły korzeniowej lub jej przesuszenie 
• martwice I pęknięcia kory 
• w odmianach szczepionych, złe zrośnięcie z podkładką 

Byliny i rośliny zielne: 
Sadzonki powinny posiadać etykiety z nazwą łacińską  

• rośliny powinny być jednolite w całej partii 
• pokrój, barwa kwiatów i liści zgodny z charakterystyką odmiany 
• rośliny powinny być pełne turgoru, zdrowe 
• przerośnięta, zwarta bryła korzeniowa 

Wady dyskwalifikujące materiał roślinny: 
• szkodniki i ślady po żerowaniu 
• choroby grzybowe i patogeny 
• uszkodzone liście i pąki 
• zwiędnięcie 
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7.2. Ogólne zalecenia odnośnie zakładania terenów zielonych 

Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wykwalifikowa-
ną firmę z udokumentowanym doświadczeniem w zakładaniu terenów zielonych. 

Realizacja projektu powinna pozostawać pod  nadzorem Inspektora  ds. Zieleni. Materiał sz-
kółkarski powinien uprzednio zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, Inspektora Zarządu 
ZIeleni Miejskiej lub osobę do tego wyznaczoną, pod kontem zgodności z założeniami projektu ze 
względu na wielkość i jakość sadzonek. 

7.3. Prace przygotowawcze, ochrona drzewostanu istniejącego 

Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony  i odpowiednio uprawiony w 
zależności od rodzaju roślin. W przypadku podejrzeń o zanieczyszczenia chemiczne, należy go 
poddać szczegółowej analizie. Ewentualne uzupełnienie głębokich wykopów musi być wykonane 
gruntem rodzimym (materiałem pochodzącym z wykopów wolnym od zanieczyszczeń budowlany-
ch). Należy zwrócić uwagę, aby poniżej 1- 1,2m nie sypać wierzchniej warstwy gruntu z zawarto-
ścią materiału organicznego. W przypadku uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać 
warstwami. Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeżeli został mecha-
nicznie zagęszczony podczas prac budowlanych należy go spulchnić do warstw niezagęszczonych, 
tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały. Jeżeli wystąpi podejrzenie, i woda może stagnować 
na którejkolwiek warstwie gruntu w obrębie systemu korzeniowego projektowanych roślin (doty-
czy to szczególnie dołów pod drzewa projektowane), należy wykonać drenaż. 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:  
• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli oko-

ło 2 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić ́naj-
bliższych konarów, dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być 
lekko zagłębiona w ziemi),  

• jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowa-
nego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opa-
ski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie – czyli min 3 na pniu, podlewa-
nie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycz-
nych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót, 
przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,  

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m 
od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 
natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 
wilgotną jutą,  

• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie.  
 
Zabezpieczenie grup drzew:  

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 
drzew (maks. do 2m), deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do pali-
ków wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5m,  

•  ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 
Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa  
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Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 
drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:  

•  nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,  
•  nie były składowane materiały budowlane,  
•  nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny,  
•  nie zaszły zmiany poziomu gruntu,  
•  prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a sz-

czególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowe-
go roślin tj. od listopada do marca,  

•  czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie 
czasu.  

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych  
 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  
•   proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,  
•   wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy  
• określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, 

lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),  
•  zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym,  
•  na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,  
•  wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, do-

tychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną.  
W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

•  usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia na-
leży wykonywać zawsze trzyetapowo), 

•  zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi, 
•  wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany.  

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi piele-
̨gnacyjne:  

•  wygładzenie i uformowanie powierzchni rany,  
• uformowanie krawędzi rany (ubytku).  

7.4. Wytyczne odnośnie sposobu wykonania nasadzeń drzew i krzewów 

Wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawi-
dłowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, zgod-
nie ze sztuką ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według 6.1  - Jakość 
materiału szkółkarskiego. 

Drzewa należy sadzić w doły o średnicy min. 1,2 m i głębokości dostosowanej do wielkości 
brył korzeniowych, z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną.  

- posadzone drzewa należy opalikować  zgodnie z rysunkiem nr 1sd. Paliki powinny być oko-
rowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane. Należy zabezpieczyć część drzewa w miejscu 
zamocowania taśmy elastycznej np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory.  

- nie należy przycinać przewodnika. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w pierw-
szym roku po posadzeniu.  
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- materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni. Po posadzeniu należy prze-
prowadzić ciecia prześwietlające i formujące pod nadzorem Architekta nadzorującego realiza-
cje projektu.  
Warunki wykonania:  

- przy sadzeniu należy uwzględnić pozostałe roboty tj. wykonanie dołów i przygotowanie 
gruntu, stabilizacje  
drzew i układanie rur drenarskich.  

- elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem, zostawiając siatkę, jutę lub inne 
tkaniny zabezpieczające bryłę korzeniowa przed rozsypaniem.  

- drzewo należy sadzić na taka sama głębokość na jakiej rosło w szkółce.  
- wierzchnice i ziemie żyzna, stanowiąca wypełnienie dołu, delikatnie zagęszczać wodą pod-

czas wypełniania.  
- rośliny po posadzeniu obficie podlać. Pnie drzew, od podstawy do korony, należy owinąć 

tkaniną jutowa i  
pozostawić na okres 24 mies.  
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- w obrębie systemu korzeniowego należy zamontować system napowietrzający strefę ko-
rzeniową.  
system rur drenarskich odpowiedniego poziomu wymiany gazowej w należy zabezpieczyć kieli-
chem, którego górna krawędź znajdzie się kilka cm powyżej poziomu gruntu i będzie zlicowana 
z poziomem wykończenia terenu.  

7.5. Wytyczne dotyczące sadzenia krzewów i bylin 

Krzewy i byliny o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 
lata, z bryłą lub w kontenerach wg tabeli. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny 
być poprawnie wykształcone w zależności od gatunku. Szczegółowy dobór gatunkowy zawarty zo-
stał w tabelach zbiorczych. 
Przed rozpoczęciem sadzenia należy odpowiednio rozmieścić rośliny. Rośliny należy posadzić we 
wcześniej uprawionym gruncie, na takiej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki 
należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu wyzna-
czonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki tak, aby nie spowodować 
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uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni. Po umieszczeniu bryły dołki wypełnić 
uprzednio wykopanym materiałem. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, by nie uszkodzić sys-
temu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio 
zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.Należy starannie podlać 
rośliny natychmiast po posadzeniu. Sadzenie krzewów na skarpie należy przeprowadzić z należyta 
starannością. Krzewy sadzimy podcinając skarpę wg. rysunku 1skb. 

7.6. Wytyczne dotyczące wykonania murawy 

Projektowane trawniki należy wykonać siewem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Trawnik należy zakładać 
w sezonie wegetacyjnym najpóźniej do połowy września. Na przygotowane wcześniej ubite podłoże nawieźć 
20cm ziemi urodzajnej. Ziemię wymieszać z nawozem mineralnym, zwałować, a następnie wysiać nasiona za 
pomocą siewnika w dwóch prostopadłych kierunkach.  

Należy zastosować mieszankę traw na trawnik uniwersalny np. w składzie: życica trwała NAKI (Lolium 
perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta (Fe-
stuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina łąkowa Balin (Poa 
pratensis ‘Balin’) - 5%. 

Po wysianiu nasion w ilości zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej niż 40g/mkw, nasiona przy-
kryć cienką warstwą gleby grabiąc sprężystymi grabiami i zwałować. Po tych czynnościach trawnik należy 
podlać rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie wypłukać nasion. Celem przyspieszenia wzrostu 
trawy, można pokryć ziemię agrowłókniną ściółkującą o gramaturze 20g/m² 

Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 
1-1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia – propo-
nowane 3-3,5 cm. 

UWAGA! Wszystkie trawniki zniszczone w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy odnowić w 
taki sam sposób jak przy zakładaniu trawników, zwracając szczególną uwagę na wyrównanie poziomu nowo 
zakładanego trawnika do niezniszczonej istniejącej jego części, tak aby powierzchnia trawnika była równa. 

7.7. Pielęgnacja nasadzeń w okresie gwarancji 

Pielęgnacja drzew, krzewów i bylin 
Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną i pogwarancyjną w okresie 

minimum 3 lat. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na: 
‣  regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w za-
leżności od  warunków pogodowych, oraz raz w miesiącu w okresie spoczynku roślin od 
września do kwietnia – w zależności od warunków pogodowych, zgodnie ze sztuką ogrodni-
czą, 
‣  podlewanie w okresie suszy  drzew (od 50 do 150L wody na sztukę w zależności od 
egzemplarza ) 
‣  regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, 
a poza okresem wzmożonego wzrostu roślin, od sierpnia do maja, w zależności od potrzeb, 
‣  Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na zwie-
̨kszenie masy roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych składników po-
karmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do zapo-
trzebowania roślin oraz od zasobności gleby w składniki odżywcze. 
‣   usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, 
‣ poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb, 
‣ uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku, 
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‣ uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby, 
‣ wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, 
‣ wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w ra-

zie potrzeby, 
‣ ciecia formujące – ciecia mające na celu wyprowadzenie i utrzymanie określonego po-

kroju i kształtu /wielkości korony- 4 razy w ciągu roku, 
‣ regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w 

roku, 
‣ oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby, 
‣ regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym wygrabianiu w 

okresie wiosennym. 
Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

7.8. Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna  

7.8.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

7.8.1.1.Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych 
w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza   

ruchu ACS asfalt drogowy

KR1 – KR2 AC11S  50/701),   70/100

1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni 
wynosi poniżej -28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie)

Lp. Właściwości Metoda 
badania

Rodzaj asfaltu

50/70 70/100

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż

°C PN-EN 22592 [62] 230 230

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
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 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanie-
czyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewo-
dami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać auto-
matyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

7.8.1.2.Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kru-
szywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, 
tablica 3.2 , tablica 3.3. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składo-
wiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać 
w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

7.8.1.3.Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwa-
rantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mi-
neralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, me-
toda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w wa-
runkach określonych przez producenta. 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż

% PN-EN 1426 [21] 50 46

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 
niż

°C PN-EN 1427 [22] 48 45

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE

8 Zawartość parafiny,  
nie więcej niż

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9 Wzrost temp. 
mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż

°C PN-EN 1427 [22] 9 9

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10
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7.8.1.4.Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ogra-
niczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicz-

nych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat tech-

nicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowa-
niach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt mo-
dyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje le-
piszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

7.8.1.5.Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według 
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany po-
limerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfal-
towe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorni-
ków zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

7.8.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możli-
wością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

• wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputero-
wym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

• układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
• skrapiarka, 
• walce stalowe gładkie,  
• lekka rozsypywarka kruszywa, 
• szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
• samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
• sprzęt drobny. 

7.8.3.Transport materiałów  
 Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopa-
trzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczający-
ch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i za-
nieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przy-
stosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
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Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i 
nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy 
używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 
w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka po-
winna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbu-
dowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych po-
wierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

7.8.4.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablica-
ch 6 i 7. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8  i 9. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej dla KR1-KR2 [65] 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ru-
chu KR1 ÷ KR2 [65] 

Właściwość
AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do

11,2 90 100

8 70 90

5,6

2 45 60

0,125 8 22

0,063 6 12,0

Zawartość lepiszcza, 
minimum*)

Bmin6,4 
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7.8.5.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mie-
szanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstęp-
ne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania skład-
ników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnie-
niu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, 
z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 
5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekra-
czać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mie-
szanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Tempera-
tura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura doty-
czy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa tempera-
tura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Właściwość
Warunki 

zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48]

Metoda i warunki 
badania

AC11S

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni

C.
1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4

Vmin1,0 
Vmax3,0

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem

C.
1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5

VFBmin75 

VFBmin89

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej

C.
1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 VMAmin16

Odporność na 
działanie wody

C.
1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 15°C

ITSR90
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Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składni-
ków, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

7.8.6.Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod war-
stwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy 
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 
8.7.2 [65]. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy sta-
rej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65] 

 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ogranicza-
jących powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony od-
pływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności war-
stw wg punktu 5.7. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C]

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180

Klasa 
drogi

Element nawierzchni
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę 
ścieralną [mm]

Z, L, D Pasy ruchu 9
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 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o wła-
ściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni po-
wierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć 
przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami dro-
gowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm 
lub aprobat technicznych. 

7.8.7.Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowa-
dzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności wła-
ściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę 
zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy po-
brać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mie-
szanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silo-
sie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z 
metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka prób-
nego. 

7.8.8.Odcinek próbny 
 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia wa-
runków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Po-
wierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza sto-
sować do wykonania warstwy ścieralnej. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera techno-
logii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

7.8.9.Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między war-
stwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza 
do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
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Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. sk-
rapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno do-
stępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograni-
czających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione 
podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed ukła-
daniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

7.8.10.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w ta-
blicy 12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 
m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym tempe-
raturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC [65] 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C]

przed przystąpieniem do 
robót

w czasie 
robót

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 
3 cm

0 +5

Warstwa ścieralna o grubości < 
3 cm

+5 +10

Typ i wymiar 
mieszanki

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm]

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%]

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)]

AC11S,   KR3 4,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0
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 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumen-
tacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

7.8.11.Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 
[65]. 

7.8.12.Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

7.8.12.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2008 punkt 8.8 [65]. 
 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

7.8.12.2.Warstwa asfaltowa 
7.8.12.2.1.Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowane-
go materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbie-
gać od projektu o wartości podane w tablicy 15. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości war-
stwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać od-
cinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę robo-
czą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczy-
ch oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzch-
ni, [%] [65] 
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7.8.12.2.2.Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Doty-
czy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
7.8.12.2.3.Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, 
nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 
7.8.12.2.4.Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
7.8.12.2.5.Równość podłużna i poprzeczna 
 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych 
klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość 
IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy 
odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla-
ców i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rza-
dziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości 
(prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą 
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz 
ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia 

większa niż 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, 

powierzchnia większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 

kg/m2 
2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 

kg/m2

≤ 10 

≤ 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest 
układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; 
w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 
obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%
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 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 23. 
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. 

Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wyma-
gane przed upływem okresu gwarancyjnego [65] 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się 
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych na-
leży stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu 
łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenia-
nym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozpo-
rządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w 
tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane 
przed upływem okresu gwarancyjnego [65] 

7.8.12.2.6.Właściwości przeciwpoślizgowe 
 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas 
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opo-
ny testowej. 
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m 
na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na 
wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpo-
ślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika 
IRI [mm/m]

A, S
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania

≤ 2,9

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza

≤ 3,7

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza

≤ 4,6

Klasa drogi Element nawierzchni
Wartości odchyleń 

równości 
poprzecznej [mm]

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9
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różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegają-
cego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie 
powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie 
można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, nie-
które łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 
0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okre-
sie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczą-
cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym termi-
nie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie po-
winny być mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzch-
ni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia 
nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

7.8.12.2.7.Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szero-
kości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawę-
dziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalny-
ch odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wy-
konane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być 
w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

7.9. Realizacja obiektów małej architektury 

7.9.1. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• łopaty, 
• poziomice, 
• szpadle, 
• kielnie, 
• taczka, 
• betoniarka. 

7.9.2.Transport. 
Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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7.9.3.Wykonanie robót. 

Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje się zgodnie 
ze wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane trwale w podłożu, tzn. powin-
ny posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala producent. 

7.9.4.Kontrola jakości robót. 
Kontrola w czasie montażu ławek, koszy na śmieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu: 
zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod wzglę-
dem rozmieszczenia, ilości, jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projekto-
wanej formy, zgodności kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 

7.9.5.Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest: 

• 1 szt. (sztuka) elementu małej architektury. 

7.9.6.Odbiory robót i podstawy płatności. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
Cena montaż 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod stopy 
betonowe, 

• wykonanie stóp betonowych, 
• mocowanie elementów do stóp betonowych. 

7.9.7.Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót. 
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe, 
PN-80/C-81531 określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwo-
wej, 
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatości powłok lakierowanych, 
PN-79/H-97070 ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane), 
PN-86/C-81553 ocena zniszczeń powłok, 
PN-88/H-84020 kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno. 
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

8. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wy-
maganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zakres prac budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym jest zgodny z obo-
wiązującymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

9. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dyspono-
wania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. 
Zamawiający dostarczy w/w oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi to prawo. 

10.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
a w szczególności z: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 142) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799) 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992) 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 

2017 poz. 1073) 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2018 poz. 620) 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi zmia-

nami) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222 z później-

szymi zmianami) 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2017 poz. 2101) 
• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. 2017 poz. 1023) 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2017 

poz. 2187 z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 
1422 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. 
Dz.U. 2016 poz. 124) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geode-
zyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133) 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorski-
ch przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 
robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 
poz. 1265) 

• Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac pro-
jektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych 

• Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
• Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz uwzględ-
niać  
je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot. 

11.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

11.1.Kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji 

Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej dla całego przedmiotu zamówienia w skali 1:1000 i 
1:500. 

11.2.Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań gruntowo – wodnych w niezbędnym zakresie. 

11.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabyt-
ków wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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Inwestor posiada „wykaz obiektów chronionych na podstawie zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” . 

11.4.Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji 
lokalnej terenu. 

11.5.Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz po-
siadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 
W razie potrzeby wykonania analiz i badań związanych z zakresem tego punktu będą one realizo-
wane przez Wykonawcę. 

11.6.Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 
W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą one re-
alizowane przez Wykonawcę. 

11.7.Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub adaptacjom 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a 
także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarun-
kowanie tych rozbiórek 

Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do celów projektowych jako podstawy do wyko-
nania dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną budowy (wznowienie punktów granicznych 
na dzień przekazania budowy, wyznaczenie punktów sytuacyjno – wysokościowych, wykonywanie 
pomiarów bieżących, prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzację powykonawczą, od-
tworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia). 
Wszelkie działania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

11.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanaliza-
cyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg sa-
mochodowych, kolejowych lub wodnych 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
• uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami wymaganymi przepi-

sami 
• uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wydania decyzji pozwalają-

cej na wykonanie przedmiotu zamówienia 
• uzyskania wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, dodatkowych analiz i opracowań pozwala-

jących na wykonanie przedmiotu zamówienia 
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Wszelkie działania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

11.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczęciem robot projektowych i budowlanych zobowiąza-
ny jest na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego uzgadniać wszystkie mate-
riały wyjściowe do projektowania z Inwestorem oraz właściwym Konserwatorem Zabytków dla tego 
terenu. 
W szczególności winien uzgodnić badania geologiczne, sondaże, opinie i ekspertyzy dotyczące 
przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadać decyzje pisemną Inwestora. 
Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, plan 
BIOZ zadania oraz wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z przedmiotu zamówienia (np. 
dokumentację konserwatorską). 
Wykonawca wszystkie opracowania winien złożyć do akceptacji przed złożeniem wniosku o pozwo-
lenie na budowę. 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obro-
tu w budownictwie. 
Cała korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, 
uzgodnienia, wymogi itp.) winna trafiać do wiadomości Zamawiającego. 

Dokumenty będące w posiadaniu Inwestora: 
• mapa do celów opiniodawczych w skali 1:1000; 1:500; 
• mapa glebowa; 
• wykaz obiektów chronionych na podstawie zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami; 
• Koncepcja programowa rewitalizacji parku w zespole pałacowo – parkowym w Skorogosz-

czy, data opracowania III.2002 r. 
• Koncepcja programowa rewitalizacji parku w zespole pałacowo – parkowym w Skorogosz-

czy, data opracowania 28.11.2018 r. 
• a) Koncepcji zagospodarowania terenu - „Wzgórze ze Skalniakiem” 
• b) Koncepcji zagospodarowania terenu - „Edukacja na świeżym powietrzu” 
• Wykaz drzew do wycinki. 

Osoby biorące udział w opracowaniu: 
   mgr inż. arch. Piotr Lisowski 

inż. arch. kraj. Szymon Wientzek
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