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Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego
odcinka rowu na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku

1 Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową rurociągów i ich uzbrojenia dla zbiornika retencyjnego wód
opadowych i roztopowych „ZB-Z” wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury
odwodnieniowej likwidacją nieczynnego odcinka rowu K na terenie Pomorskiego Centrum
Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsk.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robót:
• Sadzenia krzewów.
w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych w ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy
sadzeniu roślin.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia niżej podane są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i ENPN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój,
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych,
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich,
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami rośliny,
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną,
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości,

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi, wiedzą i sztuka budowlaną.

2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
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- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo–torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty
jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.2 Krzewy
Gatunki roślin przewidziane do nasadzeń przewidziano w treści projektu wykonawczego.

2.2.1 Wymagania dotyczące jakości roślin
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości
pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie
proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń
mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez
odrostów podkładki.
Sadzonki drzew i krzewów powinny posiadać następujące cechy:
- roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana,
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- sadzonki drzew i krzewów wyłącznie balotowane (z bryłą korzeniową) lub w pojemnikach,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona,
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- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, 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 pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką.
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.
Ściółkowanie
Ściółkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia
erozji wodnej i wietrznej.

3 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
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4 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, specyfikacji technicznej 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. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.1 Wymagania dotyczące przewozu materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe
lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe,
należy je zadołować w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewać.
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i
wyschnięciem.
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne".

5.2 Drzewa i krzewy
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
• pora sadzenia – na zlecenie Zamawiającego,
• miejsce sadzenia – zgodnie z dokumentacją projektową,
• dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć wielkość
wskazaną poniżej:
dla krzewów liściastych – Ø 0,3 m i gł. 0,3 m, chyba że w projekcie wskazano inaczej,
• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się od 0 do 5 cm głębiej jak w szkółce. Zbyt
głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
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•
•
•

•
•

korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę
o śr. 80 cm dla drzew oraz 50 cm dla krzewów o głębokości 5-7 cm,
- rośliny należy podlać używając od 10 l do 20 l wody na jeden krzew i od 30 l do 50 l na
jedno drzewo - pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach po posadzeniu,
przysypać warstwą ściółki (kora lub zrąbki) o gr. 5-7 cm,
należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie.

Pielęgnacja po sadzeniu
Pielęgnacja (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na:
• podlewaniu,
• odchwaszczaniu,
• nawożeniu,
• usuwaniu odrostów korzeniowych,
• poprawianiu misek,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

6 Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne".
Zamawiający może uznać, że Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku pielęgnacji w sposób
należyty, w trakcje trwania pielęgnacji. W takiej sytuacji Zamawiający sporządzi protokół ze
stwierdzeniem wad w realizacji części zamówienia i zlecenie na wykonanie prac zgodnie z zakresem. W
takim wypadku Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu usunięcia
występujących nieprawidłowości. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający może zlecić
usunięcie ich stronom trzecim.

6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
• wielkości dołków pod drzewa i 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 ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
• odpowiednich terminów sadzenia,
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
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•
•

zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją
projektową,
jakości posadzonego materiału.

Kontrola robót w okresie gwarancyjnym dotyczy:
• częstotliwości i jakość zabiegów pielęgnacyjnych.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielęgnowania drzewa lub
krzewu.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" .

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa liściastego obejmuje:
• zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót,
• wyznaczenie miejsc sadzenia,
• wykopanie i zaprawienie dołów,
• sadzenie drzew lub krzewów liściastych,
• ściółkowanie zrębkami lub korą,
• podlanie,
• uporządkowanie terenu nasadzeń.
Cena pielęgnacji 1 sztuki krzewu obejmuje:
• pielęgnację przez okres 1 roku od odbioru tj. podlewanie,
odchwaszczanie, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne i formujące, wymianę
roślin obumarłych wraz z materiałem, uzupełnianie ściółki.
Roczna pielęgnacja powinna być wyceniona osobno w odniesieniu do ceny nasadzeń.
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10 Przepisy związane
10.1 Normy i zalecenia
•
•
•
•
•
•

Zalecenia jakościowe opracowane i wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

10.2 Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zmianami).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zmianami).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami).

10.3 Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z
późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4 Inne dokumenty
•

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
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