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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-03.00.00 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych na terenie szkolnego 

placu zabaw w MZS nr 2 w Będzinie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST: 

-roboty pomiarowe, 

-przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia wraz z nasadzeniami, 

-nawiezienie i rozplantowanie warstwami nawiezionej na grubość ok.50 cm ziemi urodzajnej-

pod planowany trawnik i nasadzenia roślinne, 

-założenie trawnika z rolki, 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-

01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych -ziemia pozyskana 

w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2.2. Materiał roślinny  

a) Trawnik darniowy z rolki 

Trawy z rolki należy zamówić 5% więcej niż wynosi powierzchnia przeznaczona pod trawnik, 

gdyż trzeba przewidzieć straty przy układaniu.  

Trawa jest wysiewana na cienką warstwę torfowego podłoża na folii. Taka darń ma grubość 

około 3 cm i jest cięta na kawałki o wymiarach 50 x 200 cm (ciężar rolki wynosi ok. 15 kg). 

Trawa wysiewana wprost do gruntu jest gęsta i bardzo dobrze wygląda, ale w czasie oddzie-

lania jej od podłoża skracane są korzenie - nawet o połowę. Istnieje zatem ryzyko, że będzie 

się długo ukorzeniała, co może doprowadzić do jej żółknięcia. Natomiast trawa z folii - choć 

delikatniejsza z wyglądu - ma całe korzenie, dlatego lepiej wrasta w podłoże i nie przesycha 

na krawędziach. Cechy trawnika darniowego: 

-darń jest gęsta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na całej powierzchni; 

-ziemia w strefie korzeni ma tę samą grubość, jest lekko wilgotna i się nie kruszy; 

-pas rozwiniętej darni podniesiony oburącz za jedną krawędź nie przerywa się, a tym bardziej 

nie rozpada na kawałki 

b) Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawar-

tość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbry-

leniem w czasie transportu i przechowywania- Azofoska. 

 

 



c)Nasiona trawy 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatun-

ków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy wg której została wyprodukowana, oraz zdolność kiełkowania. 

 

d) Krzewy iglaste- Thuja occidentalis 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju cha-

rakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy 

przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie 

i prosto przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo roz-

winięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. U roślin 

sadzonych z bryłą korzeniową, np. krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być praw i-

dłowo uformowana i nie uszkodzona, pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chy-

ba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

Wysokość roślin- ok. 1,5m. 

 

e) Świerk srebrny-Picea pungens 

Wysokość roślin- ok. 1,5m. 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju cha-

rakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy 

przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie 

i prosto przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo roz-

winięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. U roślin 

sadzonych z bryłą korzeniową, np. krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być praw i-

dłowo uformowana i nie uszkodzona, pędy korony krzewów nie powinny być przycięte. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 



3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni 

powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu ręcznego i mechaniczne-

go do wykonywania trawnika zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

-lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika 

-lekkie narzędzia ogrodowe- grabie, motyczki 

-cysterna do dowozu wody (lub inne urządzenia wykorzystujące istniejącą infrastrukturę) 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,  

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu krzewy i drze-

wa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. 

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się  

w pojemnikach. Krzewy mogą być prze-wożone wszystkimi środkami transportowymi. W cza-

sie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Krzewy po do-

starczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemoż-

liwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podle-

wać. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

5.2.1 Trawniki 

Przed przystąpieniem do układania trawnika z rolki należy wykopać i przygotować dołki pod 

nasadzenia roślinne. Rozebrana nawierzchnia asfaltowa pozwoli na ocenę podłoża przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pod trawniki należy nawieść i rozplantować 50 cm ziemi 

urodzajnej. 

5.2.1.1 Wymagania dotyczące wykonywania trawników darniowych z rolki  

a) TERMIN ZAKŁADANIA TRAWNIKA 

Termin zakładania trawnika zależy od różnych czynników takich, jak uwilgotnienie gleby i po-

wietrza. najlepszym terminem na założenie trawnika jest wiosna (gdy temperatura wynosi 

powyżej 5-7°c) lub późne lato (koniec sierpnia - początek września). jeżeli jest to niemożliwe 

drugim okresie, można założyć trawnik wczesną wiosną, jednak wtedy należy liczyć się  

z utrudnioną pielęgnacją ze względu na wzrost temperatury. najlepszym terminem jest jednak 

późne lato, gdyś gleba jest już ogrzana i nie ma ryzyka, że wschody zostaną opóźnione przez 

niską temperaturę, opady występujące późnym latem sprzyjają kiełkowaniu, niskie tempera-

tury wiosną hamują rozwój traw, ale nie hamują rozwoju chwastów co prowadzi do zagłusze-

nia wschodzących traw. Należy unikać zakładania trawników w czerwcu i lipcu, ze względu 

na bardzo wysokie temperatury. przed położeniem trawy z rolki należy dokładnie przygoto-

wać podłoże pod przyszły trawnik tj. dokładnie odgruzować, wyrównać i przygotować war-

stwę nośną pod trawnik. najlepiej sprawdzić odczyn gleby jeżeli ph jest niższe od 5,5 (dla traw 

ph powinno wynosić od 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnować w dawce 0,01- 0,015 t 

wapna na 100m3 w zależności od odczynu gleby. Podłoże powinno się użyźnić dodając sub-

stancji organicznych w postaci substratu torfowego lub kompostu - warstwa ok. 5 cm, co po-



prawi strukturę gleby. można dodać również 3 cm piasku ( 0,5 - 0,6 mm). takie zabiegi pozwo-

lą na łatwe przenikanie wody i składników pokarmowych do korzeni, będzie ułatwiony do-

stęp powietrza i wymiana gazów, a także w strefie korzeniowej będzie utrzymywała się wyższa 

temperatura. Ważne jest wyrównanie powierzchni. zabieg ten najlepiej przeprowadzić jesie-

nią, by proces osiadania gleby był dostatecznie długi.  

b) PODŁOŻE 

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, powinien być wyrównany  

i splantowany. Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdo-

wać się 2 do 3 cm nad terenem. 

Przed rozłożeniem darni z rolki nawieść i wyplantować ziemię (warstwa ok. 50 cm). Następnie 

ziemię należy warstwami wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić. 

c) UKŁADANIE DARNI 

Układanie darni należy rozpocząć od pojedynczego rzędu wzdłuż boku najbliższego stosowi 

darni. każdy rząd należy przyciskać specjalną deską ze słupkiem. następnie za pomocą po-

ziomicy i deski należy sprawdzić poziom. Jeżeli występują zagłębienia lub wybrzuszenie nie 

wolno wbijać darni, lecz należy ją ponieść i wyrównać podłoże. Jeżeli na trawniku zauważy-

my jakieś chwasty należy je usunąć. drugi rząd należy kłaść przyciskając do pierwszego, w linii 

prostej. podobnie postępujemy z pozostałymi pasami. Nie wolno stawać bezpośrednio na 

trawniku, ale na desce. należy uzupełnić wszystkie szpary, jakie pozostały za pomocą piasku, 

który mocno wciskamy w wolne miejsca i wpychamy za pomocą szczotki. Na zakończenie  

pracy należy przyciąć brzegi wzdłuż krawędzi trawnika.  

 

d) PIELĘGNACJA 

Po tygodniu należy zwałować cały trawnik lekkim wałem. Pierwsze koszenie trzeba przepro-

wadzić zwykle po 2-3 tygodniach od ułożenia. Trawa będzie wtedy miała około 5 do 7,5 cm. 

Rośliny będą miały lepszy dostęp do światła, co ułatwi ich dalszy wzrost. taki zabieg wpłynie 

też korzystnie na krzewienie się roślin. następnie kosić 2 razy w tygodniu w okresach intensyw-

nego wzrostu (maj, wrzesień) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostałych okresach na 

wysokość 5 cm.  

 

e) NAWOŻENIE 

Nawożenie trawników jest najlepszą metodą zabezpieczenia ich przed inwazją chwastów 

oraz występowaniem chorób. prawidłowy stosunek n:p:k to dla większości trawników 3:1:2 lub 

2:1:1. Proponowanym nawozem jest Azofoska (2 kg na 100m2)  najlepiej nawozić wiosną oraz 

późnym latem i jesienią. jednorazowa dawka azotu nie powinna przekraczać 50kg czystego 

składnika na hektar. Pierwsze nawożenie po ułożeniu trawnika powinno się wykonać  po oko-

ło 3-4 tygodniach od ułożenia. ostatnie nawożenie powinno być przeprowadzone na około 

30 dni przed wejściem trawy w okres spoczynku. 

f) KOSZENIE 

O wielkości i terminie zapotrzebowania na wodę decydują warunki klimatyczne, struktura 

warstwy nośnej i podłoża, rodzaj i forma trawnik, gatunki i odmiany traw oraz częstotliwość 

koszenia. Przyjmuje się, że głębokość zwilżenia podłoża powinna wynosić 10-15 cm (gdy gle-

ba przesuszona 10-15 l wody / m2). by sprawdzić jak długo należy podlewać, należy zaob-

serwować, czy wda wsiąka w glebę. gdy pojawią się kałuże przerywamy podlewanie  

i sprawdzamy, czy po kilkunastu minutach woda wsiąkła. jak nie, przerywamy podlewanie. 

podlewać raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nie należy podlewać trawników przy 

temp poniżej 10°c, podczas upalnych dni w godzinach 9 -17. najlepiej wcześnie rano, lub 

wieczorem po zachodzie słońca. najlepsze jest podlewanie ręczne, ale można także zasto-

sować zraszacze przenośne. 



5.2.1.2 Wymagania dotyczące rekultywacji trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z rekultywacją trawników są następu-

jące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 

-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 wyrówna-

na.  

-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, naj-

później 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. Mieszanka nasion trawniko-

wych może być gotowa. 

 

5.2.1 Krzewy i drzewa 

5.2.1.1 Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

- Pora sadzenia - jesień lub wiosna, w przypadku krzewów w pojemnikach, pora sadzenia jest 

dowolna. 

- Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projekto-

wą, 

- Dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną dla danego gatunku i zaprawione zie-

mią 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, uformować miskę 

oraz podlać 

 

5.2.3 Zabezpieczenie istniejących drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków 

glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Drzewa należy zabezpie-

czyć, oraz osłonić. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 

6.2.1 Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 



- określenia ilości zanieczyszczeń oraz fragmentów zebranych nawierzchni wraz z częścią 

podbudowy 

- wymiany części podbudowy na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- jakości trawnika darniowego, 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 

-prawidłowego poziomu ułożenia darni 

-odpowiedniej jakości trawnika 

-gęstości darni, czy jest niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na całej po-

wierzchni; 

-ziemi w strefie korzeni ma tę samą grubość, jest lekko wilgotna i się nie kruszy; 

-pas rozwiniętej darni podniesiony oburącz za jedną krawędź nie przerywa się, a tym bardziej 

nie rozpada na kawałki 

6.2.2. Krzewy i drzewa 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i 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, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- 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 projekto-

wą, 

- wykonania misek przy krzewach, 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 wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

7.2 Szczególne zasady obmiaru 

Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników darniowych sztuka zasadzonego krzewu i 

drzewa . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 



8.2 Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

Jednostką obmiarową jest:  

-m2(metr kwadratowy) powierzchni trawnika darniowego z rolki oraz nawiezienia ziemi uro-

dzajnej, 

-1 sztuka-krzewy i drzewa iglaste 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

9.2 Szczegółowe zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

Warunki płatności określa Umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

 


