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452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM OBIEKTU 

452-3 ZIELEŃ 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nasadzeń roślinności /drzew, krzewów, bylin itp/ i trawników  przy robotach związanych z rozwojem 
terenów zielonych w mieście Żuromin. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

  45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Nasiona traw: 
Zastosowanie – trawniki , 
Procentowy udział mieszanki – 30 
Wymagania – gleby urodzajne 
 
Ziemia urodzajna – humus: 
Zastosować min. 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 
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Krzewy i drzewa /zgodnie z dokumentacją projektową/ 
 
 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Tereny trawiaste 

Przewiduje się rekultywację istniejących trawników. Należy zastosować zabiegi mechaniczne 
poprawiające strukturę darni aeracją i wertykulacją. W miejscach tego wymagających 
zastosować siew ręczny mieszanki traw na tereny ocienione. Siew nie powinien odbywać się przy 
zbyt dużym wietrze. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych. 
W miejscach sadzenia rośli należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia  mechaniczne – gruz, kamienie, 
wszelkie odpady itp. Glebę należy przekopać. Doły pod posadzenie roślin  w miarę potrzeby należy 
zaprawić ziemią urodzajną. Roślin nie należy nawozić podczas sadzenia.  

 
5.3.  Roboty związane z wykonaniem trawników 

- Mechaniczne/ręczne przeoranie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i 
zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, 
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 
- Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem 
terenu. 
- Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, 
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
 
5.4.  Zalecenia pielęgnacyjne dla trawników 

- w okresie suszy trawnik podlewać rzadko, ale intensywnie.  
- kosić regularnie, nisko co 2 – 3 tygodnie 
- nawozić maksymalnie dwa razy w roku -wiosną i jesienią nawozami wieloskładnikowym (N P K). 
- raz w roku, najlepiej wczesną wiosną wykonać wertykulację. 
 
5.5.  Zalecenia pielęgnacyjne dla nasadzeń 

- dokładne podlanie roślin po nasadzeniu /w obrębie drzewa wykonać lej zbierający wodę/ 
- nawożenie roślin /rośliny posadzone jesienią nawozić należy wiosną, po zauważeniu pierwszych 
oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną, powinny dostać niewielką dawkę nawozu po dwóch 
miesiącach od posadzenia. 
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- cięcia odmładzające /młodych sadzonek nie wolno przycinać od razu po posadzeniu, dopiero 
gdy się przyjmą. Cięcie można wykonać w dwóch terminach – wczesną wiosną (w marcu) i w 
połowie lata. Świeże przyrosty skracamy o około 1/3 ich długości.  

- zabezpieczenie roślin na zimę 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację 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 wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod 
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiarową 
wycieraczek są sztuki lub komplet. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia, 
zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania, 
załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
zakładanie trawników, 
pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy liściaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 


