Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Ogród edukacji ekologicznej przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" w
miejscowości Gaj Grzmięca nr dz. 34

I.

Klasyfikacja robót wg. CPV
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

II.

Przedmiot zamówienia.

A/ Miejsca parkingowe
1.Oczyszczenie terenu pod miejsca Parkingowe
2. Wycinka i przecinka drzewostanu i krzewów
3. Wykonanie podbudowy
4. Wykonanie miejsc parkingowych i dojazdu z kruszyw
5.Stabiliazcja obrzeży
B/ Wiata śmietnikowa :
1. Przygotowanie miejsca
2. Wykonanie podbudowy z kruszyw
3. Ustawianie wiaty drewnianej z krawędziaków
C/ Ogrodzenie
1. Wykonanie fundamentów
2. Stawianie słupków
3. Mocowanie paneli ogrodzeniowych
D/ Nawierzchnia trawiasta
1. Oczyszczanie terenu
2. Przygotowanie terenu
3. Dosiew trawnika
4. Pielęgnacja po renowacji nawierzchni trawiastej
E/ Boisko trawiaste
1. Wyznaczenie miejsca
2. Oczyszczenie terenu
3. Plantowanie terenu
4. Zmiana struktury gleby , nawiezienie humusu
5. Wykonanie siewu
6. Pielęgnacja po siewie
F/ Nasadzenia roślinne
1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia
2. Wyznaczanie miejsc nasadzeń
3. Niwelacja terenu
4. Zmiana struktury gleby w razie konieczności
5. Zakup materiałów roślinnych
6. Transport materiałów
7. Wykonanie nasadzeń
8. Pielęgnacja po posadzeniu
G/ Infrastruktura techniczna
1. Wykonanie infrastruktury technicznej związanej z obsługą terenu
2. Ustawianie i montaż ławek
3. Wykonanie ogniska
4. Ustawienie tablic edukacyjnych

5. Ustawianie tabliczek informacyjnych

III

Wymagania szczegółowe

Roboty wykonywane w branży okołobudowlanych w zakresie robót
kształtowania terenów zieleni, zgodnie z zakresem i technologią określoną w
przedmiarze robót.
IV Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.
V 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 końcowego.
VI Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy
będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru i administratorem obiektu.

VII

Wymagania ogólne.

a).Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia
muszą być
odpowiedniej jakości zgodnie z normami i atestami. Dokumentację tę
Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego.
b).Inwestor nie wskazuje miejsca składowania gruzu. Oferent winien dołączyć
do ofert informację gdzie będzie składowany gruz, kto będzie go przewoził i
składował. Koszty składowania i wywozu na przyjęte miejsce należy ująć w
kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.
c).Roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
„Prawa Budowlanego „ ,BHP ,p.poż , z uwzględnieniem norm technicznych
oraz technologii wykonania robót..

d).Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót i Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót - obejmujący wycenę poszczególnych
elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem
składników ceny ( w szczególności R, Kp, Zysk) oraz cenę oferty. Zaleca się
sporządzenie kosztorysu traktując jako wzór Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz.
867) .
e). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich
zgodność z rozwiązaniami przedstawionymi w przedmiarach robót.
f)Wyszczególnienie robót , zakres stosowania , założenia kalkulacyjne ,
warunki techniczne , zasady przedmiarowania obowiązują odpowiednio do
poszczególnych pozycji określonych w przedmiarze robót ,kosztorysie
ofertowym.
g).-Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia
,zdrowia osób zatrudnionych na budowie ,w obrębie placu budowy. Uznaje się
wszelkie koszty związane z uzupełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie ,są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej
integralną częścią umowy.
h).Inwestor zabezpiecza bezpłatny dostęp do wody i energii elektrycznej do
celów wykonania przedmiotu zamówienia.

