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D-09.00.00  ZIELEŃ 
D-09.01.01  ZIELEŃ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w związku z budową 
chodnika przy ul. Św. Mikołaja w Radzewie 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  sadzeniem i pielęgnacją drzew  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna (żyzna) - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój, posiadająca wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, 
zawartości składników pokarmowych, odczynu i zasolenia. 
1.4.2. Kora - kora drzew iglastych kompostowana minimum 1 rok. 
1.4.3. Materiał roślinny - sadzonki krzewów iglastych i liściastych. 
1.4.4. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana podczas zabiegów szkółkarskich bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.6. System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
1.4.7. Wysokość rośliny - długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 
1.4.8. Szerokość rośliny - odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
1.4.9. Szkółkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na 
cyklicznym (przynajmniej raz w roku ) przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu 
korzeniowego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na składowisko 
odpadów odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.1.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności 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 urodzajna winna posiadać następujący skład granulometryczny: frakcja ilasta 
(d<0,002mm) 12-18%, frakcja pylasta (d=0,002-0,05mm) 20-30%, frakcja piaszczysta (d=0,05-
2mm) 45-70%. Zawartość materii organicznej nie przekraczająca 7%.  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi 
urodzajnej na teren budowy. 

 
2.3. Kora 

Należy zastosować korę drzew iglastych kompostowaną minimum 1 rok. 
 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z projektem, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór. 

Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne,  bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  pędy nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,  korony drzew odpowiednio uformowane,  sadzonki winny być w pojemnikach. 
 

Wady niedopuszczalne:  silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  ślady żerowania szkodników,  oznaki chorobowe,  zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  martwice i pęknięcia kory,  uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 
2.5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz uszkodzenia roślinności istniejącej. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zadania 

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  glebogryzarek do uprawy gleby,  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  pił mechanicznych i ręcznych,  koparko-spycharki,  środka transportu do 5 t. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pędów. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 
5.2. Nasadzenie drzew i krzewów 
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 geodezyjnie, zgodnie z dokumentacją 
projektową,  dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione być 
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 należy przed sadzeniem przyciąć,  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić i podlać,  ziemię wokół krzewów ściółkujemy warstwą kory o grubości 5cm, 

 
5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu krzewów 

Pielęgnacja polega na:  podlewaniu,  odchwaszczaniu,  nawożeniu,  usuwaniu odrostów korzeniowych,  wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 
6.2. Drzewa 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu:  wielkości dołków pod 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,  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  odpowiednich terminów sadzenia,  podlania krzewów,  prawidłowego rozścielenia kory wokół posadzonych krzewów,  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów,  zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy:  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową,  jakości posadzonego materiału. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  szt. (sztuka) nasadzenie krzewów, elementy systemu nawadniania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową. 
Odbiór prac może nastąpić po upływie 1 roku od terminu wykonania robót - po pełnym sezonie 
wegetacyjnym. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Niezależnym Inżynierem. 
Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą w zakresie obsadzeń. 
Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5% ilości wysadzonych sadzonek gatunków drzewiastych, 
sadzonych w rozluźnieniu oraz do 10% gatunków krzewiastych sadzonych w małej rozstawie (po 
kilkadziesiąt sztuk w grupie) przy równomiernych wypadach bez określania przyczyny, pod warunkiem ich 
jednorazowej wymiany. 
Okres gwarancji przedłuża się dla drzew i krzewów dosadzonych. 
 
9. PODSTWIORBAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,  zakup i dostarczenie materiału roślinnego,  pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 
 


