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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
 
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Roboty w zakresie urządzenia zielenią naleŜy wykonać  zgodnie z 
dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany (np. zmiana gat. roślin) 
wymagają uzgodnień z projektantem. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
będą uwaŜane za wartości docelowe. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
2.2. Ziemia urodzajna 
 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m 
wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie 
moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.3. Materiał ro ślinny sadzeniowy 
2.3.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-
67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana 
jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz 
posiadać następujące cechy: 
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać 

przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 

korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, 

bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 
uszkodzona, 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba Ŝe 
jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 



− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
− przewodnik powinien być praktycznie prosty. 
 Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
− ślady Ŝerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach 

naziemnych, 
− martwice i pęknięcia kory, 
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 
2.4. Nasiona traw 
 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek  
z nasion róŜnych gatunków. 
 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania. 
 
2.5. Nawozy mineralne 
 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  
i przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, 

koparki). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadze ń 
 
Transport materiałów do zieleni drogowej moŜe być dowolny pod 
warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą 



korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być  
w pojemnikach. 
 
Drzewa i krzewy mogą być przewoŜone wszystkimi środkami 
transportowymi. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć je przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 
miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemoŜliwe, naleŜy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, 
a w razie suszy podlewać. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Trawniki 
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są 
następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien 

być obniŜony w stosunku do gazonów lub krawęŜników o ok. 15 cm - 
jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 
cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien 
znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą  

i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana, 

− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim,  
a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy 

września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 

100 m2,  
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 

kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla 
podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa . 

5.1.2. Pielęgnacja trawników 

 NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 

wysokość około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, 

aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 
wysokości 10 do 12 cm, 



− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 
warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę 
października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać 
często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i 
wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą 
ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika. 

 
Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar  
w ciągu roku. Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom 
zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu  

i fosforu, 
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor  

i potas. 
 
5.2. Drzewa i krzewy 
5.2.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie  

z dokumentacją projektową, 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną  

w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak 

rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy 
rozwój rośliny, 

− korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu drzew formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno 

dołu drewniany palik, 
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, 

uformować miskę i podlać, 
− drzewa formy piennej naleŜy przywiązać do palika tuŜ pod koroną, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia 

posadzonego drzewa, 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących 

wiatrów. 

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) 
polega na: 
− podlewaniu, 
− odchwaszczaniu, 
− nawoŜeniu, 
− usuwaniu odrostów korzeniowych, 
− poprawianiu misek, 



− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia 

pielęgnacyjne 
 i formujące). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Trawniki 
 
 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 ździebeł trawy. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
6.2. Drzewa i krzewy 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega 
na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie 

miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu 

korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-
R-67023, 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej 

i przymocowania do nich drzew, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i 

podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i 

krzewów, 



− zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów 

z dokumentacją projektową, 
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę 

lub wykonaniu kopczyków, jeŜeli odbiór jest na jesieni, 
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni 

drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
− jakości posadzonego materiału. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników,  
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu;  
− m2 (metr kwadratowy) wyłoŜenia agrowłókniną; 
− m3 (metr sześcienny) wyłoŜenia korą. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, jeŜeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, 

rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, 

odchwaszczanie. 
 
Cena usunięcia 1 szt. drzewa obejmuje: 
-  wyznaczenie drzewa przewidzianego do usunięcia zgodnie  

z dokumentacją, 
- zabezpieczenie terenu, 
-  obcięcie gałęzi i konarów, 
- ścięcie pnia, 
-   odkopanie pnia 
-  odrąbanie korzeni i wydobycie pnia, 
- usunięcie pnia i korzeni, 
- zasypanie dołów, 



- ułoŜenie pozyskanej masy ( gałęzi, konarów, pni, korzeni) na 
samochody, 

- wywiezienie pozyskanej masy na odległość 3km i wyładowanie. 
 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie  

i zaprawienie dołków, 
− dostarczenie materiału roślinnego, 
− korowanie, 
− pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, 

odchwaszczanie, nawoŜenie. 
 
9.2. Zamówienie obejmuje; 
 
- sadzenie drzew liściastych f. piennych    80 szt. 
- sadzenie krzewów liściastych      492 szt. 
- ułoŜenie agrowłókniny       420m2 

- wyłoŜenie korą drzew iglastych gr. 0,03m   12,6m3 

 


