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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania: Dokumentacja techniczna na 
zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 
508. W ramach zadania inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego. 
 
Realizacja projektu: Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic 
Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 508. Realizacja zadania w ramach 
zadania inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego, możliwa jest 
jedynie pod warunkiem przeniesienia/usunięcia budynku stacji transformatorowej z terenu 
działek objętych opracowaniem (projekt przeniesienia stanowi odrębne opracowanie). 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Ziemia urodzajna - gleba posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój;  

Materiał roślinny - sadzonki bylin, traw ozdobnych, rośliny cebulowe 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w 
tym materiał roślinny 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Inwestora upoważniony do kontrolowania przebiegu prac i 
dokonywania zapisów w dzienniku budowy. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót  

 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie realizacji zadania: Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu u 
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zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 508. W ramach zadania 
inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

a) prace porządkowe tzn. usunięcie zbędnej darni wraz z wywozem urobku  

b) zakup roślin i materiałów do wykonania obsadzeń  

c) transport roślin i materiałów na miejsce  

d) przygotowanie terenu pod obsadzenia rabat   

e) sadzenie bylin z zaprawieniem dołów na terenie płaskim z zaprawianiem dołów  

f) ściółkowanie korą powierzchni gruntu pod bylinami, trawami ozdobnymi, cebulami warstwą grubości 
min. 5 cm 
 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
dokumentacji projektowej (Rys. 2 Projekt nasadzeń, Schemat wykonania nasadzeń). Prace muszą być 
wykonane w sposób nieszkodzący istniejącym drzewom. Szczególnie dotyczy to prac 
związanych rozbiórką budynku istniejącej stacji transformatorowej (projekt w odrębnym 
opracowaniu). 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST„Wymagania 
ogólne„. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

MIX ROŚLIN –MIX 1 Skład procentowy rabat bylinowych:  

Rośliny cebulowe: 

C1. Allium ‘Mount Everest’ czosnek ‘Mount Everest’, cebulka, 5 szt. /m2   493szt.  

Należy rozstawić równomiernie po całej powierzchni rabat  w ilości 5 szt. na m2 

Byliny:  
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B1. Amsonia Hubrichta amsonia hubrichtii,poj. P9 , 8 szt. /m2  74 szt.  10% z 100%  
B2. Bergenia 'Bressingham White' bergenia biała, poj. P9 8 szt. /m2 74 szt.  10% ze 100% 
B3. Eurybia macrophylla 'Twilight'  aster wielkolistny 'Twilight', poj. P9, 10 szt. /m2 93 szt. 10% ze 100% 
B4. Heuchera villosa ‘Autumn Bride’ żurawka owłosiona,  poj. P9, 8 szt. /m2 74  szt. 10% ze 100% 
B5. Iris sibirica 'Gull's Wing' - kosaciec syberyjski, poj. P9, 8 szt. /m2 74szt. 10% ze 100% 
B6. Phlomis tuberosa ‘Amazone’  żeleźniak bulwiasty 'Amazone' , poj. P9,  7 szt. /m2 65 szt. 10% ze 100%  
B7. Salvia verticillata ‘Purple Rain’ szałwia okręgowa ‘Purple Rain’, poj. P9, 7 szt. /m2 65 szt. 10% ze 100% 
 
Trawy ozdobne: 
 
T1. Calamagrostis brachytricha trzcinnik krótkowłosy, poj. P9, 4 szt. /m2   38 szt. 10% ze 100% 
T2. Molinia arundinacea 'Transparent'  trzęślica trzcinowata 'Transparent', poj. P9, 4 szt. /m2  38szt. 10% ze 
100% 
T3. Molinia caerulea ‘Dauerstrahl’ trzęślica modra ‘Dauerstrahl’, poj. P9, 5 szt. /m2  46 szt. 10% ze 100% 

 

Grupy roślin należy rozstawić w nieregularnych plamach jednego gatunku, przypominających 
nasadzenia naturalistyczne. Formy geometryczne są niedozwolone, jedynie na styku zieleni i pasa 
drogi. Poglądowy wzór rozstawy roślin przedstawia Rys. 2 Projekt nasadzeń, Schemat wykonania 
nasadzeń.  

 
Wykończenie powierzchni gruntów –ściółkowanie: 
 
-przywóz kory drobnomielonej luzem lub w workach 80 l 
-średnia warstwa ściółki – 5cm 
 

3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.0.0. “Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej 
 

Wykonawca przystępując do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
 
- drabin i podnośników  
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawnika  
-kosiarką samojezdną  
-środkami transportu  
-opryskiwaczem  
-sprzętem do pozyskania ziemi urodzajnej / np. spycharki, koparki/  
-glebogryzarki 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.0.0. “Wymagania ogólne”. 
“Wymagania ogólne” punkt 4. 

4.2.  Transport materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. Rośliny w czasie 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, przemarznięciem i wyschnięciem. 
Podstawowymi zagrożeniami materiału szkółkarskiego, zwłaszcza tego bez bryły, są: słońce, 
mróz, wiatr, ale także nadmiar wody. Czynniki te powodują wysychanie bądź gnicie korzeni. W 
przypadku roślin w pojemnikach lub z bryłą korzeniową nie można dopuścić do przeschnięcia 
bryły. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.0.0. “Wymagania ogólne”. “Wymagania 
ogólne” punkt 5. 

Sadzenie bylin  

Na teren przeznaczony pod byliny należy nawieźć 4 cm warstwą substratu mieszając z gruntem 
na głębokość 20 cm. W tak przygotowane podłoże należy posadzić byliny zgodnie z podanym 
rozstawem. 

Byliny należy sadzić do dołów o szerokości i głębokości od 0,3 x0,3 m zaprawionych do połowy 
ziemią urodzajną w odstępach w zależności od gatunku. Powierzchnię wokół posadzonych 
bylin, traw ozdobnych, cebul należy przykryć warstwą ściółki z kory drobnomielonej, grubość 
warstwy 5 cm. Grupy bylin sadzić należy na przemian tzn. w „trójkę” lub „piątkę”. Nasadzeń 
roślin w pojemnikach można dokonywać przez cały sezon wegetacyjny. 

- Materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy 
jakościowe i zdrowotne. 

- Sadzenie należy wykonać w jak najkrótszym czasie od terminu zakupu. W przypadku zwłoki, 
należy materiał systematycznie podlewać, jednak nie dłużej niż 2 tygodnie.  

- Zaleca się stosowanie materiału dojrzałego o większych rozmiarach.  

- Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni 
upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych.  
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- Najwłaściwsze terminy sadzenia to: a) wiosna – przed rozpoczęciem wegetacji b) jesień – po 
zakończeniu wegetacji. Należy stosować wyłącznie materiał w pojemnikach. 

- W harmonogramie prac należy uwzględnić sezonowość sprzedaży materiału w szkółkach.  

- Usytuowanie roślin zamieszczono na rysunkach  

- W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w trakcie prowadzenia robót, korektę 
usytuowania roślin, po uzgodnieniu z autorem projektu lub inspektorem nadzoru.  

- Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, stosując dołek o wielkości 
co najmniej 100% wielkości bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione.  

- Ziemia użyta do zaprawy dołów musi posiadać odpowiednią, „luźną” strukturę, być 
oczyszczona z zanieczyszczeń i o odczynie dostosowanym do wymogów poszczególnych 
roślin.  

- Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce 

- Rozstawy przyjęto dla materiału roślinnego o średnim standardzie wielkości. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w SST B.0.0. “Wymagania ogólne”. “Wymagania 
ogólne” punkt 6. 

6.2.  Kontrola jakości robót 

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian z dokumentacją projektową, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych misek po posadzeniu i podlaniu, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, 

- wykonania misek, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

- jakości posadzonego materiału 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST “Wymagania ogólne”. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest: 

m2 (metr kwadratowy) wykonania: ściółkowanie 

szt. (sztuka) wykonania nasadzeń bylin, traw ozdobnych, roślin cebulowych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.0.0 “Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 i dały wyniki 
pozytywne. 

Byliny, trawy ozdobne, rośliny cebulowe:  

- kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 

 -wielkości dołków sadzenia,  

-zaprawienia 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, 
zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),  

-opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  

  -odpowiednich terminów sadzenia,  

-wykonania prawidłowych mis po posadzeniu i podlaniu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST “Wymagania ogólne”. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SIWZ i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią 
wraz z towarzyszącymi kosztami - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy - wartość pracy sprzętu wraz z 
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towarzyszącymi kosztami - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

 

 

 

1.PN-G-98011  Torf rolniczy. 

2.BN-73/0522-01 Kompost. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2306) 

5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P. 2005 nr 62 poz. 861) 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania 
administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za 
zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2229) 

7. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7 marca 2000 
r. Nr 15, poz. 179) 

8. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 
późniejszymi zmianami) 

9. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez product niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271) 

10. Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r., z późniejszymi 
zmianami) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


