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SST – TERENY ZIELENI

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
77211600-8 Sadzenie drzew

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego dla zadania: ”Zagospodarowanie sportowe na terenie PG 3 wraz z

infrastrukturą”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
związanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyżej.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z zagospodarowaniem terenów zieleni.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE SST:
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami i nomenklaturą wg. W. Senety, W. Bugały i J. Dolatowskiego
- ziemia urodzajna- ziemia zapewniająca roślinom prawidłowy rozwój.
- ziemia żyzna- ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości
chemiczne, fizyczne oraz bogata w składniki odżywcze.
-materiał roślinny- sadzonki drzew, krzewów, roślin okrywowych, obwódkowych,
żywopłotowych wg. normy PN-87/R-67023.
- bryła korzeniowa- uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny
-szkółkowanie- kilkukrotne przesadzenie rośliny w celu uzyskania jak najlepszego materiału
szkółkarskiego
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami.
2. MATERIAŁY

- Ziemia urodzajna- ziemia w zależności od miejsca pozyskania powinna posiadać
następujące cechy: nie może być zagruzowana, przerośnięta perzem, korzeniami, zasolona,
zanieczyszczona chemicznie lub „zniszczona czy uszkodzona” w inny sposób.
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- Ziemia żyzna- to ziemia pozyskana z pól uprawnych będąca w wysokiej kulturze
agrotechnicznej, zasobna w składniki pokarmowe dla roślin.
- Nawozy mineralne- powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu, NPK), Należy dbać o nawozy by nie uległy zawilgotnieniu
i zbryleniu w czasie transportu i przechowywania.
- Podpory drewniane- to elementy niezbędne do zamocowania dużych drzew.
- Kora – podłoże ogrodowe, służące do ściółkowania
Wykaz roślin projektowanych
ZESTAWIENIE ROŚLIN
DRZEWA
Lp. Nazwa łacińska

Nazwa polska

Rozstawa Parametry

Ilość

Powierzchnia

8

-

10

-

9

-

5

-

roślin
1.

Platanus

Platan

Obw. 14-16

xhispanica

klonolistny

Pa 250
Fi 55

2.

Quercus

robur Dąb

‘Fastigiata’

500

szypułkowy

Obw. 10-12
Wys. 200
Fi 55

3.

Acer

platanoides Klon zwyczajny 400

‘Royal Red’

Obw. 12-14
Pa 200
Fi 50

4.

Acer

neundo Klon

‘Flamingo’

350

jesionolistny

Obw. 12-14
Pa 200
Fi 50

RAZEM: 32

-

*Oznaczenia: Obw – obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm; Pa – materiał szczepiony, liczba
oznacza wysokość szczepienia; fi – średnica bryły korzeniowej
KRZEWY
Lp. Nazwa łacińska

Nazwa polska

Ilość

Powierzchnia

32

25,12

RAZEM: 32

25,12

Rozstawa Parametry
roślin

5.

Tuja

occidentalis Żywotnik

‘Globosa’

100

40/C5

zachodni
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*Oznaczenia: Wys. – wysokość całkowita sadzonki; C5 – pojemnik 5 litrów
Wielopędowe- sadzonki krzewów powinny posiadać 7-15 pędów
W sprawach nienormowanych specyfikacją i projektem decyzje podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego ds. zieleni.
Powierzchnia do zadarnienia
Lp. Rodzaj trawy
1.
Trawa z rolki

Wskazanie miejsca
Tereny płaskie

Powierzchnia [m2]
2682,02

Pozostałe materiały niezbędne do realizacji projektu nasadzeń
Lp.
Nazwa
Ilość i sposób zastosowania
Zastosowanie:
1. Platan klonolistny – 3 szt. przy
jednym drzewie L=250 cm
2. Dąb szypułkowy – 1 szt. przy
1.
Podpory drzew
jednym drzewie L=200 cm
3. Klon zwyczajny – 3 szt. przy
jednym drzewie L=200 cm
4. Klon jesionolistny – 3 szt. przy
jednym drzewie L=200 cm
RAZEM:
L = 250 cm
L = 200 cm
2.

Linki jutowe do 8 szt. drzew x 1,5 mb (+ 0,5 mb zapasu)
wiązań
elastycznych
24 szt. drzew x 1,0 mb (+ 0,5 mb zapasu)

RAZEM:
3.
Kora

RAZEM:

Ilość
8
10
9
5
8szt.
24 szt
12,5 mb
24,5 mb

57,50 mb
Misy posadzonych drzew – korowanie w 25,12 m2
promieniu 0,5 m o grubości 10 cm
2,5 m3
32 szt. x 0,785 = 25,12 m2
Powierzchnia posadzonych krzewów w 78,16 m2
trawniku oraz na skalniku o grubości 3 cm 2,35 m3
25,12 m2
2,35 m3

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać możliwość korzystania z
następującego sprzętu:
- glebogryzarki
-minikoparki
- walec ogrodowy
- zagęszczarka
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- drobny sprzęt ogrodniczy (sekatory, grabie, łopaty, szpadle, drabiny, taczki)
4. TRANSPORT

Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani nie
pogorszy jakości roślin. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone od
uszkodzenia bryły korzeniowej, pni i pędów. Należy zabezpieczyć je również przed
wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny z nagą bryłą korzeniową muszą mieć
odpowiednio opakowane bryły korzeniowe. Po dostarczeniu na plac budowy powinny być od
razu sadzone. W przypadku braku takiej możliwości należy rośliny przedołować w
zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlać.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1. SADZENIE ROŚLIN
Uwagi dot. materiału roślinnego: Drzewa liściaste – z bryłą korzeniową, kopane z gruntu
(balotowane) lub z pojemników;
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 w upał (powinno
odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych – pochmurne, wilgotne i
bezwietrzne dni). 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. Dla krzewów– ręczna.
Dołki na rośliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z bryłą korzeniową kopane z
gruntu) powinny być wykopane przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia.
Przygotowanie podłoża
- krzewy sadzimy w dołki 2 razy głębsze i szersze niż pojemnik;
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 w czasie sadzenia.
- umiejscowienie roślin Rośliny rozmieszcza się na podstawie rys. 1 „Koncepcja projektowa
szaty roślinnej”. Poziom sadzenia drzew należy dostosować do rzędnych na projekcie.
5.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW
W grunt rodzimy w doły z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć taką wielkość aby korzenie mogły się swobodnie
pomieścić i powinny być zaprawione ziemią urodzajną;
Drzewa: minimalna średnica dołków 0,7 m
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Krzewy: minimalna średnica dołów 0,5 m
- wykopujemy doły pod krzewy – 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 ściskania korzeni);
- korzenie nieznacznie uszkodzone należy przy sadzeniu przyciąć
- na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk, na którym układa się korzenie przy sadzeniu
- rośliny w miejscu sadzenia nieco zagłębić, tzn. powinny być sadzone ok. 5 cm niżej niż
rosły do tej pory w szkółce. Zbyt płytkie lub głębokie posadzenie utrudnia prawidłowy rozwój
rośliny
- jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów;
- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić w dno dołu podpory (wbicie ich po
posadzeniu roślin może skutkować uszkodzeniem systemu korzeniowego)
- wysokość palików wbitych do gruntu powinna być równa wysokości pnia posadzonego
drzewa
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną
- umieszczamy drzewa, krzewy z bryłą korzeniową w dołkach;
- przysypujemy drzewa, krzewy i pnącza ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym
2:1 do poziomu na jakim rosły w szkółce;
- dociskamy ziemię 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 drzew, krzewów i pnączy wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół rośliny –
misę;
- podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu
5.3. STABILIZACJA DRZEW PROJEKTOWANYCH
Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować 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 głębokość 0,5m, poza bryłę korzeniową
w odległości 0,5m od pnia drzewa – wysokość palików wbitych w grunt powinna być 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 taśmę w ósemkę; − w miejscu mocowania – pień
drzewa zabezpieczamy taśmą ochronną szer. 14cm; − paliki stabilizujemy półpalikami w ich
górnej części.
5.4. WYKONANIE TRAWNIKÓW Z ROLKI
- 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,
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- zakup i transport nawozów mineralnych,
- rozrzucenie nawozów mineralnych,
- zakup i transport zrolowanej trawy,
- rozłożenie rolek trawy tak by nie występowały wolne przestrzenie pomiędzy rozłożonymi
rolkami, − wałowanie powierzchni,
- podlanie
- pierwsze koszenie wykonuje się mniej więcej po upływie 2 tyg. Pod warunkiem, że trawnik
zrósł się na tyle dobrze z podłożem, że nie będzie się przesuwał; po cięciu powinno pozostać
ok. 2/3 długości źdźbeł - dalsza pielęgnacja przebiega jak w przypadku w pełni rozwiniętego
zieleńca.
Uwaga:
Trawnik z rolki należy układać wczesną wiosną lub jesienią w temperaturach powyżej 5°C.
Darń należy zakupić tuż przed planowanym jej rozłożeniem w celu uniknięcia jej uszkodzenia
na placu budowy lub przesuszenia.
W razie konieczności przechowywania zakupioną wcześniej darń należy przechowywać w
chłodnych, zacienionych i wilgotnych miejscach. Rulonów nie wolno przykrywać folią.
Wszystkie prace związane z urządzeniem terenów zieleni powinny być wykonane zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki ogrodniczej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

Drzewa i krzewy- kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega m.in. na
sprawdzeniu:
- przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń
- wielkość dołków pod drzewa
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną (żyzną)
- zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową odmian, rozstawu sadzenia
roślin
- materiału w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodności z normą PN-R-67023
- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiału roślinnego
- prawidłowego osadzenia podpór przy drzewach piennych, mocowań sztywnych i
miękkich
- odpowiednich terminów sadzenia
- wykonania prawidłowych zagłębień- mis po posadzeniu i podlaniu
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roślin
- zasilania nawozami
- stosowania środków ochrony roślin
- reszty działań związanych z prawidłową pielęgnacją roślin
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Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z wytycznymi
- jakości materiału szkółkarskiego
- zgodności posadzonego roślin oraz ich ilości z dokumentacją projektową
- wykonanie mis, kopczyków jeśli odbiór jest jesienią
- prawidłowości osadzenia podpór oraz wiązań

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia materiału roślinnego
- m² (metr kwadratowy) rozłożenia maty trawnikowej
- kg (kilogram) nawozu mineralnego
- mb (metr bieżący) taśmy do wiązań
- m3 (metr sześcienny) materiału do ściółkowania
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiana, wyznaczenie miejsc
nasadzeń , wykopanie i zaprawienie dołków, nawożenie)
- dostarczenie materiału roślinnego
- sadzenie roślin wg. dokumentacji
- pielęgnacja posadzonych roślin zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz
projektem
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy

- PN-R-67023- materiał szkółkarski, ozdobne drzewa i krzewy liściaste i iglaste
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