
 

136 

 

Jednostka Projektowa:  BIURO PROJEKTÓW „I N Ż Y N I E R I A     L Ą D O W A” 

Magdalena Radlak 
45 - 355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2 
NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 
mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST- B – 21 – Kształtowanie zieleni  
 

Nazwa zamówienia: 

 
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI  

NR 353/2016 Z DNIA 25.05.2016 - 
- „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO 

DWORCA PKP W MUROWIE” Z DOCELOWĄ NAZWĄ 
„UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I TECHNIKI „BORSUK” 

POPRZEZ REMONT, PRZEBUDOWĘ I ORGANIZACJĘ 
ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA KOLEJOWEGO W 

MUROWIE”. 
 

Nazwa obiektu: 

 
BUDYNEK DWORCA PKP W MUROWIE 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX 
 

BUDYNEK WIERZY CIŚNIEŃ W MUROWIE 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX 

 

Adres obiektu budowlanego: 

 
46 - 030 MURÓW, UL. DWORCOWA, 

DZ. NR 306/2 k. m. 2. 
 

Kody CPV: 
 

 
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
Kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

Inwestor: 
 

GMINA MURÓW 
 

Adres inwestora 

 
UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW, 

 

Autor opracowania: 

 
mgr inż. Szymon Radlak  

 

 
Data opracowania: marzec 2018r. 
 
 
 



 

137 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z kształtowaniem terenów zielonych wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania budowlanego 
pn.: „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z DOCELOWĄ 
NAZWĄ „UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I TECHNIKI „BORSUK” POPRZEZ REMONT, PRZEBUDOWĘ I 
ORGANIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA KOLEJOWEGO W MUROWIE”. 
 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robót dotyczących 
kształtowania zieleni wraz z robotami towarzyszącymi. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i 
STT. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST "Wymagania ogólne". Prace powinny być wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej STT.  
 
Zakres robót wymienionych w Specyfikacji Technicznej 
Zakres robót objętych zamówieniem dotyczy: 

 kształtowania zieleni poprzez nasadzenia nowych drzew, krzewów i traw. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STT są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 3% części organicznych. 
Substrat glebowy – substrat glebowy ze specjalnie skomponowana zawartością poszczególnych 
składników dla roślinności ekstensywnej. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 
do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowana korona. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Ziemia urodzajna (humus): 
Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych. Humus powinien 
być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. Jako humus należy wykorzystać 
miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania 
poprzez usunięcie zanieczyszczeń, korzeni i kamieni. Brakującą ilość humusu należy zakupić. Wartość 
współczynnika pH humusu powinna mieścić się w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu 
niespełniającego tego wymogu a także doprowadzanie rozścielonego humusu do zadanej kwasowości przez 
wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne. 
 
Nasiona traw: 
Nasiona traw na terenie realizacji należy zastosować w postaci gotowej mieszanki dla trawników parkowych 
odpornych na zacienienie (z nasion różnych gatunków). Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania robót i usuwa je 
z terenu budowy, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi i materiałów, odpowiada za 
nie podczas trwania robót. 
Narzędzia tradycyjnie stosowane w ogrodnictwie  
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zgodnie z OST pkt IV. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 

WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja projektową, 
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych 
materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia robót zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót z należytą starannością, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie 
wykonawstwa. 
Wszelkie prace z drzewostanem muszą zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i zasadami opracowanymi 
przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgów Drzew. 
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 obniżony w stosunku do 
gazonów lub krawężników 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 krawężnik 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 należy 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. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym 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 można 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, należy uzależniać od gatunku wysianej 
trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
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Trawniki wymagają nawożenia mineralnego. Mieszanki nawozów należy przygotowywać 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. 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z OST pkt VIII. 
 
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
[1] PN-G-98011  Torf rolniczy 
[2] PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
[3] PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne 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 
 
Inne: 
[1] Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich  
 
 


