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ZAMAWIAJĄCEGO
KONTROLA

przy wsparciu specjalisty konsultanta ds. utrzymania murawy zamawiający kontroluje wykonawcę 
na każdym etapie przygotowania murawy przez cały okres hodowli i montażu
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1.      Wykonawca w ciągu 7 dni musi wskazać konkretną plantację.

2.       Kontrolowane parametry na plantacji: skład gatunkowy, przesiąkliwość 
podłoża, zadarnienie, jednolitość barwy, skład granulometryczny gleby, odczyn 
PH gleby, głębokość systemu korzeniowego, wilgotność podłoża, grubość filcu, 
badanie na zrywalność darni, zawartość substancji organicznej: ≤ 3%
3.      Jeżeli darń nie spełnia parametrów:
       – plantacja zamienna,
       – plan naprawczy.

KONTROLA NA PLANTACJI
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1.      Obecność na plantacji podczas procesu wycinania darni.

2.       Kontrola wycięcia darni oraz odpowiednich wymiarów.

3.       W przypadku nieodpowiednich wymiarów rolka zostaje odrzucona 
      i wykonawca ma obowiązek wyciąć nową.

NADZÓR NAD W YCIĘCIEM
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Dobre praktyki obowiązujące przed, podczas oraz zaraz po transporcie, tj.:
   
   1.       Wycinanie w porze nocnej.
   
   2.       Transport w ciężarówkach-chłodniach.
   
   3.       Rozłożenie niezwłocznie po przywiezieniu.

TRANSPORT
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1.       Sprawdzenie wilgotności, grubości, szerokości oraz temperatury wewnątrz 
rolki bezpośrednio po transporcie.

2.       Sprawdzenie podbudowy, na której ma być ułożona murawa 

3.       Sprawdzenie składu gatunkowego, zadarnienia, jednolitości barwy, 
odczynu PH rolki, wilgotności, długości rolki, wytrzymałości na rozerwanie przy 
obciążeniu, zwartości wiechliny rocznej i innych chwastów, obecności chorób.

4.       Rolki niespełniające parametrów zostają odrzucone.

ROZKŁADANIE MURAW Y NA PGE NARODOW YM
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Katalog sprawdzeń:

    a.      częstotliwość i wysokość koszenia,
    b.      częstotliwość i intensywność nawodnienia murawy,
    c.      wyniki pomiarów wilgotności i temperatury murawy,
    d.      rodzaje i ilości stosowanych nawozów,
    e.      rodzaje i ilości stosowanych środków odnowy roślin,
    f.       czynności zagęszczania i czesania,
    g.      badania twardości,
    h.      inne wyniki badań i wszystkie czynności wykonywane w danym dniu.

    

PIELĘGNACJA MURAW Y NA PGE NARODOW YM
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1.       Zmieniono wymagane parametry dla darni:
     a)      z 95% zadarnienia  na 98% zadarnienia,
     b)      grubość rolki z 3-5 cm na minimum 5 cm, ponadto grubość wszystkich  
      rolek musi być jednolita +/- 0,5 cm, 
     c)       wymagany odczyn PH darni i gleby  6 – 6,5 PH.
     d)    wiek darni z 15-24 miesięcy na 12-24 miesiące

2.      Wskazanie wymaganych urządzeń do badań.

3.      Dopuszczalna masa wału - max 1000 kg.

DODATKOWE ZMIANY 
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4.      Kary w przypadku niespełnienia wymaganych parametrów.

5.      W przypadku rażących przypadków niepełnienia warunków umowy,   
   zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy i naliczenia kar umownych.

6.     Zapisy szczegółowo informujące o terminach: montaży, odbiorów ułożenia  
      murawy oraz demontaży.

 

DODATKOWE ZMIANY 


