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1

WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z zagospodarowaniem podwórka pomiędzy ul. Długą, a Ogrodową w Słupsku
w zakresie realizacji projektu zieleni.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji projektowo - przetargowej dotyczącej
realizacji robót w zakresie realizacji projektu zieleni na terenie podwórka pomiędzy ul. Długą,
a Ogrodową.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wytyczeniem miejsc sadzenia drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją projektową;
- zakupem i transportem materiału roślinnego, ziemi urodzajnej oraz kory przekompostowanej;
- wykorytowaniem terenu;
- rozścieleniem warstwy ziemi urodzajnej pod krzewy;
- wykopaniem dołów pod drzewa i wywozem urobku;
- sadzeniem drzew z całkowitą zaprawą dołów ziemia urodzajną, instalacją nawadniająconapowietrzającą;
- sadzeniem drzew z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną;
- wykonaniem ściółkowania z kory przekompostowanej pod krzewy i wokół drzew;
- podlaniem roślin po posadzeniu;
- oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod nasadzenia roślin z resztek budowlanych i darni na
głębokość ok 7 cm-10 cm;
- rozścieleniem warstwy ziemi urodzajnej;
- sadzeniem krzewów.
1.4

Nazwa i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV)
77.00.00.00-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa
77.30.00.00-3 Usługi ogrodnicze
1.5 Określenia podstawowe dotyczące realizacji inwestycji.
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, kosztorysową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Terenów Zielonych.
Zakłada się co następuje:
-Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie i na czas określony w umowie przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Zamawiający poda dokładna lokalizację terenu inwestycji.
Na czas realizacji inwestycji odpowiedzialność za teren inwestycji ponosi Wykonawca.
-Dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletna dokumentacje
projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczną na warunkach określonych w umowie.

STUDIUM sp. z o.o.
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99 00-666 WARSZAWA

3

Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania:
„Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami Długą i Ogrodową”

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania prac, aż do ich zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz zdemontuje
i wywiezie, a także będzie utrzymywać w prawidłowym stanie technicznym i czystości tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, takie jak: przegrody, ew. oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony terenu prowadzenia prac i robót.
-Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać
przepisów BHP, a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
-Ochrona Środowiska - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
-Ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy.
-Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych,
zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu
mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu
gleby i zasolenia.
-Materiał roślinny - drzewa i krzewy
-Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny, zabezpieczona odpowiednim materiałem
-Forma pienna - forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniem oraz
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowana korona na wys. ok 2,0m
-Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została sztucznie wytworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości
-Przewodnik - pęd główny stanowiący oś drzewa –praktycznie prosty przewodnik
-Pień- Dolna wolna od gałęzi cześć przewodnika
-Równomiernie rozłożone pędy - pędy rozmieszczone równomiernie na całej szerokości i
systematycznie wokół osi pionowej
-Wysokość rośliny - długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny
-Szerokość rośliny - długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny
-Szkółkowanie - zabieg agrotechniczny przeprowadzany w szkółce polegający na cyklicznym
przesadzaniu szkól kowanej rośliny lub przycięciu jej systemu korzeniowego w celu uformowania
bryły korzeniowej
-Pojemnik - naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach w których roślina jest uprawiana przez co
najmniej rok. Zalecane pojemniki biodegradowalne,
wyk. z materiałów naturalnych.
-Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi polskimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
2

MATERIAŁY

2.1 Ziemia urodzajna i torf
Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości:
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- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu pH i granulacji oraz zawartości
mikroelementów powinna być odchwaszczona,
- należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu
sadzenia drzew i krzewów
- przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości – odczyn (pH) granulację, zawartość
mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni).
2.2 Nawozy mineralne i inne preparaty
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie
nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. Ilość, termin oraz mieszanka
nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora Terenów zieleni.
2.3 Kora przekompostowana
Kora przekompostowana jest materiałem wykończeniowym przy sadzeniu drzew i krzewów . Kora
przekompostowana powinna być wyłożona warstwa ok. 5cm po posadzeniu roślin. Do wykończenia
powierzchni należy użyć kory przekompostowanej rozdrobnionej. Kora powinna być sterylna tzn.
pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny.
Wielkość frakcji nie powinna przekraczać 5cm długości i 1.5 cm średnicy.
2.4 Materiał roślinny –drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki drzew, krzewów, pnączy i traw powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023
i PN76/R-67022 – właściwie oznaczone tzn. musza mieć etykiety, na których podana jest nazwa
polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew , krzewów i pnączy
powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- Wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu;
- Zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą;
- Dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych);
- Materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowany i dostarczony w pojemnikach lub
balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków) z dobrze ukształtowaną
bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie
zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;
- Rośliny z uprawy kontenerowej powinna rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system
korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną;
Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić
w przypadku, gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji
roślin projektowanych.
W projekcie zastosowano następujące gatunki drzew i krzewów:
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Kasztanowiec czerwony

Aesculus ×carnea

1

Ligustr pospolity

Ligustrum vulgare

26

0,6x0,6 [m]

Wys.
(cm)/pojemnik
ob. Pnia na
wys. 1m = 18
cm, wys. Min.
Pnia = 2m
ob. Pnia na
wys. 1m = 18
cm, wys. Min.
Pnia = 2m
40-60/C3

2

Winobluszcz trójklapowy

Parthenocissus tricuspidata

28

1x1 [m]

C2

3

Irga błyszcząca

Cotoneaster lucidus

148

0,6x0,6 [m]

40-60/C3

4

Miskant chiński 'Graciella'

Miscantus sinensis

82

1x1 [m]

60-80/C1,5

1x1 [m]

C2

LP.

NAZWA POLSKA

NAZWA ŁACIŃSKA

D1.

ILOŚĆ [szt.] ROZSADA [m]
28

Jarząb mączny 'Magnifica'

Sorbus aria 'Magnifica'

D2.

12

ob. Pnia na wys. 1m =
18 cm, wys. Min. Pnia =
2m
ob. Pnia na wys. 1m =
18 cm, wys. Min. Pnia =
2m

5

Winobluszcz pięciolistkowy

Parthenocissus quinquefolia

10

6

Jałowiec płożący 'Blue Chip'

Juniperus horizontalis 'Blue Chip'

18

1,5x1,5 [m]

C3

7

Irga Dammera 'Major'

Cotoneaster dammeri Major

50

1x1 [m]

30-40/C

0,4x0,4 [m]

C3

8

Grab pospolity

Carpinus betulus

160

9

Rozplenica japońska

Pennisetum alopecuroides

192

1x1 [m]

C1,5

10

Sosna górska 'Mops'

Pinus mugo 'Mops'

24

1x1 [m]

C3

0,4x0,4 [m]

C2

11

Funkie w odmianach: Funkia Fortunea

Hosta fotunei

20

12

Rozchodnik okazały

Sedum spectabile

20

0,4x0,4 [m]

C2

13

Paprocie: Narecznica samcza

Dryopteris filix-mas

20

0,4x0,4 [m]

C2

1x1 [m]

C2

14

Tawlina jarzębolistna

Sorbaria sorbifolia

38

15

Sosna górska 'Pumilo'

Pinus mugo var pumilio

90

1x1 [m]

C3

16

Miskant chiński 'Adagio'

Miscantus sinensis 'Adagio'

116

1x1 [m]

C1,5

Miscantus sinensis 'Zebrinus'

47

1x1 [m]

C1,5

17

Miskant chiński 'Zebrinus'

18

OGRÓD SPOŁECZNY

18

rośliny do donic - skrzyń:

18

rośliny cebulowe: tulipany, hiacynty,
konwalie

18

18

18

warzywa/owoce: sałata, rukola,
rzodkiewka, pietruszka, pomidory odm.
'Ola Polka', cukinia, truskawki,
zioła: majeranek, bazylia, tymianek,
lebiodka pospolita - oregano, szałwia,
lubczyk, rozmaryn, mięta itp.
rośliny do gruntu/pachnące: jaśmin
wonny, lilak pospolity, lawenda,
maciejka, Groszek pachnący

Wszystkie krzewy przeznaczone do nasadzeń nie mogą być młodsze niż 2 lata.
2.5 Nasiona traw
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw, do warunków (nasłonecznie, zacienienie,
intensywne użytkowanie itp.) Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczenia z określeniem:
procentowego składu gatunkowego, klasy, numeru, wg której została wyprodukowana, zdolność
kiełkowania. Projektuje się trawniki z siewu, odporne na niesprzyjające warunki zewnętrzne (deptanie,
zgniatanie), dobrze znoszące intensywne eksploatowanie, charakteryzujące się bardzo wysoką
odpornością na choroby. Proponowana mieszanka gazonowa np. Exclusor firmy Barenbrug lub
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równoważne. Prestiżowa mieszanka traw przeznaczona na soczysto zielony trawnik. Nie wymaga
częstego koszenia. Wysiew nasion na rozłożoną warstwę żyznej ziemi (10-15 cm) w dawce wg zaleceń
producenta.
2.6 Krzewy- Wymagania ogólne:
Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
-dostarczony materiał musi być pojemni kowany,
-pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie nie jednostronnie,
system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych
powinny występować liczne korzenie drobne
-pędy u krzewów nie powinny być przycięte chyba, że jest to ciecie formujące,
- materiał nie może mięć oznak porażenia przez patogeny oraz zerowania szkodników.
Krzewy – Wady niedopuszczalne:
-silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
-odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
-ślady zerowania szkodników,
-oznaki chorobowe,
zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych.
2.7 Drzewa alejowe – wymagania ogólne :
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
-pak szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
-obwód pnia na wysokości 1,0 m min 18 cm
-korona powinna być uformowana na wys. około 1,8-2,2m
-drzewa powinny być proporcjonalne
-pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie) nie powinny wykazywać
oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,
-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych
powinny występować liczne korzenie drobne,
bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie może być uszkodzona
-pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,
-przewodnik powinien być prosty,
-blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte,
- drzewa nie mogą być porażone przez szkodniki ani wykazywać oznak chorobowych.

Schemat zależności miedzy wysokością, grubością pnia i średnica bryły korzeniowej.
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Drzewa alejowe – wady niedopuszczalne :
-silne uszkodzenia mechaniczne roślin;
- ślady zerowania szkodników;
- oznaki chorobowe;
-zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach I częściach naziemnych;
-martwice i pęknięcia kory;
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
-uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
-dwupędowe korony drzew form piennych;
-drzewa o źle wykształconej koronie;
-jednostronne ułożenie pędów korony drzew.
2.8 Rośliny cebulowe – wymagania ogólne :
-cebule musza być twarde, mięsiste, bez objawów chorobowych , musza mięć zdrowy wygląd;
- Łuski zewnętrze cebul musza być nienaruszone i bez plam.
Rośliny cebulowe – wady niedopuszczalne :
-cebule zawierające zmiany chorobowe;
-cebule wielokrotne;
-cebule uszkodzone bądź zbyt małe (poniżej przyjętych norm dla danego gatunku).
3

SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do założenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- piły mechaniczne;
- świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia;
-glebogryzarki do uprawy gleby;
-łopaty, grabie, taczki, sekatory;
-sprzęt do montażu systemu nawadniająco - napowietrzającego oraz palowania;
-sprzęt do podlewania roślin;
-samochód do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory, urobku i
zanieczyszczeń.
4

TRANSPORT

Transport gałęzi
Gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał z wycinki krzewów będzie
rozdrobniony i wykorzystany do ściółkowania powierzchni pod drzewa i Krzewy.
Transport materiałów do wykonania nasadzeń
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz
części nadziemnych, wysychaniem oraz przemarznięciem. Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły
korzeniowe ( folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w
miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać.
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5

PRZECHOWYWANIE ROŚLIN

Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale wilgotna
od czasu dostawy do posadzenia. Rośliny powinny być sadzone natychmiast po dostawie. Jeśli z jakiś
przyczyn nie jest to możliwe powinny być zadołowane.
Korzeniom należy zapewnić stałą wilgotność i ochronę przed dostępem światła. Korzenie nie mogą
się zaginąć. Cebule i bulwy należy przechowywać w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o
umiarkowanej temperaturze i bez dostępu światła słonecznego. Małe cebule można z powodzeniem
przechowywać w piasku. Ponieważ przechowywanie cebul nie jest proste, zaleca się kupowanie ich
bezpośrednio przed sadzeniem.
6

WYKONANIE ROBÓT

Ochrona drzew i krzewów istniejących
Drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych należy odpowiednio
zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami inwestycji poprzez oszalowanie pni lub wygrodzenie.
Oszalowanie pni
Pnie drzewa przewidzianych do zabezpieczenia w ten sposób należy na czas trwania robót
realizacyjnych na terenie do wys. 2,0 m owinąć matą słomianą, następnie obłożyć pionowo tarcicą
obrzynaną i owinąć w trzech miejscach drutem stalowym: u podstawy, na wysokości 1,0 m i 1,90 m.
7

WYGRADZANIE DRZEW I KRZEWÓW ISTNIEJĄCYCH

Grupy drzew i krzewów porastające w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych, wydzielić
należy ustawiając ogrodzenie z palików i łat drewnianych, aby uniemożliwić ruch transportowy i
składowanie materiałów i innych elementów w obrębie korzeni roślin i pod koronami drzew.
W linii ogrodzenia zaostrzony palik z drewna okrągłego do dołu wsypać gruz, który usztywni
ustawienie palika i zasypać ziemią, mocno obciskając nią palik. Część palika pozostająca w gruncie
powinna być opalona, lub zaimpregnowana środkiem chemicznym przed gniciem. Do pali należy
przybić gwoździami stalowymi deski poziome na dwóch wysokościach 0,4 i 0,9 m.
8

PRACE AGROTECHNICZNE

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zdjąć wierzchnią warstwę urodzajnej ziemi i
zmagazynować na obrzeżach placu budowy ( na pryzmie). Ziemia ta może być potem
wykorzystywana do użyźnienia terenu pod nasadzenia.
Opis dotyczy terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia oraz wysiew trawników.
Należy:
- przekopać podłoża istniejącego na głębokość 20cm z rozbiciem brył;
- zebrać i złożyć zanieczyszczenia w pryzmy;
-zagrabić glebę z powtórnymi oczyszczeniem;
-wymodelować terenu wg zaprojektowanego profilu;
- dowieźć i rozrzucić mieszane podłoże pod drzewa, krzewy oraz trawniki wraz z wyrównaniem
terenu.
8.1 Usunięcie drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
zasypanie dołów oraz zrąbkowanie gałęzi. Krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i
przewidziane w Dokumentacji Projektowanej do usunięcia należy ściąć i wykarczować przed
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rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora
Nadzoru terenów Zieleni na wycinkę krzewów.
8.2 Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniem
Inspektora Nadzoru terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew,
liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a
materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy sadzeniu drzew i krzewów.
8.3 Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania trawników:
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
Teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany,
W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu
rodzimego na ziemię urodzajną grubość 10cm. Teren powinien być wyrównany i splantowany.
Przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona i starannie wyrównana. Glebę należy przed
siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zgrabić. Wysiew nasion i
zakładanie trawników należy przewidzieć w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Zalecana mieszanka traw zawierająca w
składzie: życicę trwałą, kostrzewę trzcinową, kostrzewę czerwoną i wiechlinę łąkową. Na terenie
płaskim nasiona trawy wysiewane są w ilości 3,0 kg na 100 m2. Przykrycie nasion przez
przemieszczanie z ziemią broną lekką lub wałem kolczastym. Po wysiewie nasion ziemia powinna być
wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla
podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką można już nie
stosować wału gładkiego . Należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych. Należy zniszczyć
chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję.
Wykonanie trawników z siewu:
Wykonanie trawników obejmuje:
- uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu;
- spulchnienie i zdarniowanie istniejącej gleby;
- rozścielenie substratu wegetacyjnego warstwą 15cm;
- zakup i transport nawozów mineralnych;
- rozrzucenie nawozów mineralnych;
- zakup i transport mieszanek traw na tereny rekreacyjne;
- wysiew nasion;
- wałowanie powierzchni;
- podlewanie.
8.4
Ochrony roślin
Przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. Pierwsze koszenie powinno
być przeprowadzone gdy trawa osiągnie wysokość koło 10 cm na wysokość 6-7 cm. Następne
koszenie powinny się odbywać w takich odstępach czasu aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczała 8 cm, na wysokość 4 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie trawników
powinno być wykonane w połowie września. Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji
powinny się odbywać często i regularnych odstępach czasu, przy czym częstotliwość i wysokość
cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy. Nie zezwala się na koszeni trawników kosiarkami
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bijakowymi. Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o
selektywnym działaniu które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od
założenia trawnika. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – ok. 5kg NPK na 100 m2 w ciągu
roku. Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku.
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu lecz tylko fosfor i potas.
Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm, konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej
wilgotności gleby. Należy przewidzieć – w zależności od warunków atmosferycznych – podlewanie
trawników.
9

SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
- Przewiduje się sadzenie drzew liściastych form piennych i krzewów liściastych form naturalnych
produkowanych w kontenerach lub z bryłą korzeniową;
- Rośliny iglaste stosowane do nasadzeń muszą być produkowane w pojemnikach o pojemności nie
mniejszej niż 2 litry;
- Sadzenie roślin produkowanych w kontenerach można wykonywać w terminie od 15 marca do 30
listopada ( najkorzystniej wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i
jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada);
- Sadzenie drzew i krzewów liściastych produkowanych z bryła korzeniową można wykonywać
wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienią w terminie od 30
sierpnia do 30 listopada;
- Przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zostać odchwaszczony
- Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją projektową
- Dołki pod drzewa krzewy powinny mieć wskazaną wielkość i być zaprawione ziemią urodzajną
- Rośliny powinny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce jednak nie głębiej niż 5 cm w
stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny
- Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć
- Przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki;
- Drzewa formy piennej należy przymocować do palika taśmą do wiązania drzew pod koroną
- Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa pnia posadzonego drzewa
- Korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać
- Po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie.
SADZENIE ROŚLIN:
Uwagi dotyczące materiału roślinnego:
Drzewa liściaste – z bryłą korzeniową, kopane z gruntu (balotowane) lub z pojemników;
Krzewy liściaste okrywowe – w pojemnikach C2 i C3;
Krewy żywopłotowe – w pojemnikach C2 i C3 lub w przypadku krzewów żywopłotowych irgi
błyszczącej – możliwość sadzenie roślin z odkrytym korzeniem (kopane z gruntu);
Trawy ozdobne – w pojemnikach C1,5;
Byliny – w pojemnikach P9.
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Terminy sadzenia
Dla drzew i krzewów liściastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem
sadzenia jest okres jesienny ( od połowy października do końca listopada). Dopuszczalny jest także
okres wczesnowiosenny, przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, od początku marca do końca
kwietnia.
Dla krzewów z pojemników możliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte
podłoże lub upał ( powinno odbyć się w sprzyjających warunkach atmosferycznych – pochmurne,
wilgotne i bezwietrzne dni).
Trawy ozdobne w pojemnikach sadzimy cały rok.
Najbardziej odpowiednią dla większości bylin porą sadzenia jest okres wiosenny.
Sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki powyższe są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się na
przyjęciu i wzroście roślin.
Technika sadzenia
Dla drzew – za pomocą sprzętu z podnośnikiem przed pracami drogowymi ( ułożeniem nawierzchni);
Dla krzewów – ręczna;
Dla traw i bylin – ręczna;
Rowy na rośliny nie w pojemnikach ( z odkrytym korzeniem lub z bryłą korzeniową kopane z gruntu)
powinny być wykopane przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia. Takie samo postępowanie w
przypadku drzew w balotach.
Przygotowanie podłoża:
- Drzewa liściaste:
Drzewa liściaste sadzimy w zaprawione dołu o szerokości i głębokości min. 1,0x1,0x0,7m;
- Krzewy liściaste i iglaste
Krzewy liściaste sadzimy w dołki 2 razy głębsze i szersze niż pojemnik min. 0,3x0,3m;
- Krzewy liściaste żywopłotowe
Krzewy liściaste żywopłotowe sadzimy w zaprawione rowy o wymiarach 0,7x0,4m;
- Trawy ozdobne
Trawy sadzimy w przygotowaną i uprawianą ziemię na głębokość 0,3m;
Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem:
- Bez bryły korzeniowej – obcinamy końce korzeni zgniecione, porozczepiane i złamane;
- Z bryłą korzeniową – jeżeli uległa silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy,
rozluźniamy przerośnięty i zbyt zagęszczony system korzeniowy;
- Wszelkie uszkodzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami;
- Tak samo należy postąpić w przypadku uszkodzeń wynikłych podczas sadzenia.
Umiejscowienie roślin
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunku Projekt zieleni.
Poziom sadzenie drzew należy dostosować do rzędnych na projekcie.
Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew należy wykopać dół wielkości 1x1x0,7m (ziemię
z wykopania dołów należy wywieść tego samego dnia, dół powinien być wykopany przed
przywiezieniem materiału roślinnego(. Ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie.
Przygotowanym podłożem wypełnić dół do wysokości ( po zagęszczeniu wodą) na jakiej ma być
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umieszczona bryła korzeniowa drzewa. Następnie należy drzewo (za pomocą sprzętu mechanicznego)
podczas podnoszenia roślin należy zawsze chwycić za bryłę lub jej opakowanie, a nie za roślinę. Po
ustawieniu rośliny zdejmuje się zabezpieczenie bryły. Jeżeli jest tkanina jutowa, papierowa lub
słomiana należy je zostawić w dole. Rośliny w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej
głębokości. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia
prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze
jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się
usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona ‘górkę’. Należy zwrócić szczególną uwagę
na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby
uniknąć zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie w dole korzenie należy zasypać
ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni. Nie dopuszcza się zagęszczenia
gruntu sprzętem budowlanych, przy pracach związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie
sprzętu ogrodniczego.
Przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską fi 10 cm (system nawadniająconapowietrzający) którą układa się na głębokości 60cm poprzez okręcenie wokół systemu
korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno – pozwalając swobodę dla powiększającego się systemu
korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym końcem wystawać nad mulcz (korę). W celu
zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni należy owinąć ją geowłókniną i ułożyć w otoczeniu
żwiru (ok. 3 cm) wokół rury). Po zasypaniu dołu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 5
cm warstwy mulczu (kory) rurę drenarską należy przyciąć do wysokości 1 cm nad mulczem (korą) i
zamknąć ją specjalną przeznaczoną do tego celu nakrętką.
Cały dół należy zaprawić ziemią rodzimą wymieszana z substratem torfowym w stosunku 2:1. Po
zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę
(zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy 100cm. Po posadzeniu drzew, należy je
obficie podlać. Misę przy drzewie należy wyłożyć agrowłókniną i wypełnić 5 cm warstwą mulczu
(kory).
Sadzenie krzewów okrywowych w grunt rodzimy w doły z zaprawianiem substratem torfowym lub
kompostem:
- Wykonujemy doły pod krzewy min. 0,3x0,3m – przynajmniej 2 razy głębsze i szersze niż kontener,
w którym znajduje się roślina ( dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości by nie spowodować
uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskana korzeni);
- Jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów kłaczy perzu i rozłogów innych chwastów;
- Umieszczamy drzewa, krzewy z bryłą korzeniową w dołkach;
- Przysypujemy drzewa krzewy i pnącza ziemią rodzima wymieszaną z substratem torfowym 2:1 do
poziomu na jakim rosły w szkółce;
- Dociskamy ziemią wokół drzew i krzewów tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego;
- Po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, należy ziemię wokół
drzewa, krzewu i pnączy wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół rośliny – misę;
- Podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu.
Sadzenie krzewów liściastych żywopłotowych w rowy z zaprawieniem substratem torfowym lub
kompostem:
- Wykonujemy rowy pod krzewy żywopłotowe o wymiarach 0.4x0,4m ( ustalone wymiary rowów
nie powinny powodować uszkodzeń bryły korzeniowej zaginania i ściskania korzeni);
- Jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłaczy perzu i innych chwastów;
- Umieszczamy krzewy żywopłotowe w rowach;
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- Przysypujemy krzewy żywopłotowe ziemią rodzima wymieszaną z substratem torfowym 4:1 do
poziomu na jakim rosły w szkółce;
- Dociskamy ziemię wokół krzewów liściastych żywopłotowych tak by nie uszkodzić systemu
korzeniowego;
- Podlewamy krzewy żywopłotowe zaraz po posadzeniu.
Sadzenie krzewów iglastych w rowy z zaprawieniem substratem torfowym lub kompostem:
- Wykopujemy rowy pod krzewy o wymiarach 0,7x0,4 ( ustalone wymiary rowów nie powinny
powodować uszkodzeń bryły korzeniowej zaginania i ściskania korzeni);
- Jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłaczy perzu i innych chwastów;
- Umieszczamy krzewy w rowach;
- Przysypujemy krzewy ziemią rodzima wymieszaną z substratem torfowym 4:1 do poziomu na
jakim rosły w szkółce;
- Dociskamy ziemię tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego;
- Podlewamy krzewy żywopłotowe zaraz po posadzeniu.
Sadzenie traw ozdobnych
Sadzenie traw ozdobnych obejmuje przygotowanie gleby poprzez rozrzuceni ziemi kompostowej
warstwą 10cm i przemieszanie ich ze spulchnioną i zadarniowaną gleba do głębokości 30cm i
posadzenie roślin z lekkim ubiciem ziemi wokół rośliny. Należy starannie podlać rośliny natychmiast
po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz.
9.1 Stabilizacja drzew projektowanych
Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizowa w podłożu przed ewentualnym wykrotem pod
wpływem np. wiatru poprzez opalikowanie –3 paliki (o wymiarach: wysokość – 250cm,
średnica 8cm);
- do utrzymania rośliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane
- z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciśnieniowo;
- wkopujemy paliki na głęboko 0,5m, poza bryłę korzeniową w odległości 0,5m od pnia
- drzewa – wysokość palików wbitych w grunt powinna by równa wysokości pnia
- posadzonego drzewa;
- przymocowujemy drzewo tuż pod jego koroną do palików za pomocą szerokiej taśmy PCV
(5cm) parcianej w kolorze czarnym;
- należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmą w ósemkę;
- w miejscu mocowania – pień drzewa zabezpieczamy taśmą ochronną szer. 14cm;
- paliki stabilizujemy półpalikami w ich górnej części.
10 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA
AGROWŁÓKNINA. Rozścielenie agrowłókniny (kolor brązowy, 50g/m2) w celu zapobieżenia
wyrastaniu chwastów bez użycia herbicydów, ochrony przed szkodnikami glebowymi oraz
odparowaniu wody. Wykończenie terenu przez ułożenie agrowłókniny ma miejsce przy wszystkich
nasadzeniach intensywnych niskich (krzewy okrywowe I żywopłotowe, okrywowe oraz trawy
ozdobne).
KORA. Wykończenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach
intensywnych (drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne). Korowanie mis wokół drzew oraz całych
kwater, na których rosną pozostałe rośliny – warstwą 5cm (granulacja 2-4cm). Korowanie kęp z
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roślinami cieniolubnymi – warstwą 5cm (granulacja 0,5- 2cm). Wykończenie powierzchni terenu
powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin i wyłożeniu agrowłókniną. Kora powinna by
przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów,
powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny o frakcji 2-4cm oraz 0,5-2cm (byliny). Przed
wysypaniem kory substrat zwilży wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa
kory zapobiegać ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów.
11 PIELĘGNACJA
Nasadzenia należy monitorować przez okres 3 lat. Zabiegi należy przeprowadzić w miarę potrzeb, z
tym że minimalna krotność czynności powtarzalnych w okresie 1 roku powinna być zgodna z KVR 221 Tereny zieleni.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- Podlewaniu w zależności od potrzeb;
- Odchwaszczaniu;
- Nawożeniu ( nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych) – drzewa wymagają nawilżenia
w ilości 4-6 kg NPK na 100 szt. Sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym, krzewy wymagają
nawożenia w ilości 1-2 kg NPK na 100 szt. Sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym;
- Usuwaniu odrostów korzeniowych oraz z pnia;
- Poprawianiu misek;
- Kopczykowaniu drzew i krzewów jesienią;
- Rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek;
- Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów;
- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań;
- Przecięciu złamanych chorych lub krzyżujących się gałęzi;
- Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych.
12 EKRANY KORZENIOWE
Projekt zakłada wykonanie ekranów korzeniowych przy wszystkich drzewach w stosunku do których
prace ziemne mogą doprowadzić do naruszenia systemu korzeniowego. Szczególnie tyczy się to
wykonywania nawierzchni. Szczegółowe parametry oraz sposób wykonania zastosowanego ekranu
zostaną określone po dokonaniu odkrywki przez Inspektora Nadzoru na budowie, w odniesieniu do
potrzeb i rzeczywistej budowy systemu korzeniowego drzew. Wskazane jest zastosowanie
preparatów miko ryzowanych dla powiększenia strefy penetrowania gleby przez system grzybowokorzeniowy.
Opis ogólny
Ekran korzeniowy ma na celu szybszą regenerację systemu korzeniowego drzew poprzez zapewnienie
min. Odpowiednich warunków wodno-powietrznych itp.
Parametry techniczne
Materiały:
Do realizacji powyżej opisanych prac można używać materiałów dowolnego rodzaju, które spełniały
będą swoje funkcje i zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Zasady wykonania:
Jeśli system korzeniowy drzewa został uszkodzony w znacznym stopniu koniecznym jest wykonanie
ekranów korzeniowych, umożliwiających w jak najlepszy sposób ochronę drzewa oraz
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zabezpieczający przed kolejnymi uszkodzeniami. W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na
głębokość 0,8 – 1,5m 9 w zależności od systemu korzeniowego) przy czym wykop ten nie może być
wykonany przy użyciu ciężkiego sprzętu. Odsłonięte korzenie należy o ile to możliwe zawijać ku
dołowi tak by zachować ich jak najwięcej. Gdy nie jest to możliwe należy je odcinać pod kątem
prostym, tak by zminimalizować powierzchnię powstałej rany, ranę należy zabezpieczyć preparatem
impregnującym utrudniającym przedostawanie się patogenów chorobotwórczych oraz obłożyć jutą
nasączoną tym samym preparatem. Następnie należy wykonać szczelną ścianę w odległości ok. 0,5m
od krawędzi wykonanego wykopu i wyłożyć ja folią o grubości min. 0,7mm z uwagi na konieczność
zabezpieczenia fundamentów przed uszkodzeniem przez korzenie. Powstałą szczelinę należy
uzupełnić żyzną ziemią lub specjalną mieszanką stymulującą wzrost nowych korzeni (najlepiej
zawierającą szczepy grzybów ant agonicznych z rodzaju Trichoderma, zwalczających patogeny
systemów korzeniowych roślin). Przy prowadzeniu prac nie wolno doprowadzić do przesuszenia
korzeni. Należy stosować podlewanie roślin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz
potrzebami roślin.

Rys. Schemat wykonania ekranów korzeniowych
Uwagi do przedmiaru
Miejsce oraz sposób wykonania zastosowanego ekranu zostaną określone po dokonaniu odkrywki
przez Inspektora Nadzoru na budowie, w odniesieniu do potrzeb i rzeczywistej budowy systemu
korzeniowego drzewa. Wykazana nakładów jednostkowych na 1mb ekranu korzeniowego:
- Wyprofilowanie ręczne wykopu liniowego o szerokości 30 cm i głębokości 80 cm ( lub większej – w
zależności od systemu korzeniowego);
- Wywiezienie gruntu;
- Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w obrębie korzeni – zakres adekwatny do potrzeb
stwierdzonych po wykonaniu wykopu;
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- Uzupełnienie wykopu ziemią urodzajną, najlepiej zawierającą szczepy grzybów antagonistycznych
z rodzaju Trichoderma, zwalczających patogeny systemów korzeniowych roślin;
- Ręczne zagęszczenie wykopów.
13 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola oszalowania pni
Kontrola polega na weryfikacji wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową oraz
uzupełniania w razie oszalowania w trakcie trwania robót budowlanych.
Kontrola wygrodzenia drzew i krzewów
Kontrola polega na weryfikacji wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz
uzupełniania w razie uszkodzenia wygrodzeń w trakcie trwania robót budowlanych.
Kontrola prawidłowości usuwania drzew i krzewów
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności.
Kontrola prawidłowości wykonania trawników
- Oczyszczenia terenu z gruzu i zamieszczeń;
- Prawidłowego uwałowania terenu;
- Zgodności darni traw z ustaleniami dokumentacji;
- Koloru i gęstości darni;
- Okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy.
Kontrola prawidłowości sadzenia drzew i krzewów
- Wielkości dołów pod drzewa i krzewy;
- Zaprawy dołów 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 i zgodności z normami.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy:
- Zgodność z dokumentacją projektową
- Prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew ( paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone)
- Wykonanie misek przy drzewach i krzewach – jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonanie kopczyków
– jeżeli odbiór jest na jesieni
- Wykonanie ściółkowania
- Jakości posadzonego materiału.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny.
Kontrola prawidłowości wykonania ekranów korzeniowych
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wszystkich branż INTZ powinien kontrolować stan
obnażanych korzeni i zlecać zabezpieczenie korzeni firmie specjalistycznej na czas odkrywek,
nawilżanie korzeni, lub wzmocnienie izolacji w okresach mrozów, zgodnie z kosztorysem umownym.
Kontrola prawidłowości wykonania mulczowania
- Odpowiednia grubość warstwy mulczowania;
- Równomierne rozłożenie materiału.
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14 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostką obmiarową robót związanych z zielenią jest:
- 1szt. (sztuka) wyciętych i wykarczowanych drzew;
- 1 m2 (powierzchnia) wyciętych i wykarczowanych krzewów;
Jednostka obmiarowa związanych z pracami porządkowymi i agrotechnicznymi jest:
- 1m3 przygotowanego podłoża pod nasadzenia drzew i krzewów
- 1m3 przygotowanego podłoża pod założenie trawników
- 1m2 rozplantowania podłoża pod nasadzenia
- Jednostka obmiarowa robót związanych z nasadzeniami jest:
- 1m2 wykonania trawników
- 1m2 wykonanych nasadzeń drzew i krzewów
- 1m2 mulczowanego terenu

15 ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacja zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terenów
Zielonych po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Terenów Zieloni.
Roboty uznaje się za zakończone jeśli są wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ,
Specyfikacja Techniczna oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
ZALECENIE
Dla właściwego wyglądu projektowanego założenia zakłada się podjecie właściwej pielęgnacji w/w
założenia obejmujące podlewanie w przypadku okresów suszy, nawożenie, odchwaszczanie,
przycinanie.
16 PODSTAWA PLATNOŚCI
Cena obsadzenia 1m2 terenu roślinami okrywowymi obejmuje:
- roboty przygotowawcze, podsypanie ziemia urodzajna, podsypanie nawozem
- dostarczenie mat. roślinnego
- posadzenie roślin
- przykrycie kora przekompostowania
- dwukrotne podlanie roślin
Cena posadzenia 1 drzewa obejmuje:
- przygotowanie miejsc sadzenia drzew,
- wykonanie dołów,
- umieszczenie roślin
- umieszczenie dodatkowe systemu nawadniająco - napowietrzającego w postaci rur PVC ( tam
gdzie jest to niezbędne)
- przygotowanie podpór utrzymujących drzewo w postaci pionowej
- podlanie
- zasypanie ziemia
- ugrabienie terenu wokół
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17 PRZEPISY PRAWNE I LITERATURA
PN-87 R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy.
“ Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni” –Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów
Zieleni i Architektów Krajobrazu “Zieleń Polska”.
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