
Załącznik nr 2 do SIWZ
"Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka"

ZAŁOŻENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych  z założeniem nawierzchni trawiastej w miejscach 
wskazanych przez Zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych
z zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. 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  nieprzekraczających  2  m  wysokości,  ziemia  pozyskana  
w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2. MATERIAŁY

2.1. Nasiona traw
2.1.1. Mieszanka nasion powinna zapewnić dużą odporność trawnika na suszę, mróz, 
zanieczyszczenia  i wydeptywanie.
2.1.2. Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania oraz powinna spełniać wymagania 
podane 
w punkcie 2.1.1. Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana  na specjalne 
zamówienie.

2.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K).  Nawozy wapniowe mogę być dostarczone luzem.
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu                          
i przechowywania. 

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni  powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:

• ciągnika z przyczepą,
• glebogryzarek,
• taczek, szpadli i grabek itp.
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,



• siewnika ręcznego do wysiewu nawozów i traw,
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników

4. WYKONANIE TRAWNIKÓW

4.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
• należy chemicznie zniszczyć darń porastajaca teren przeznaczony pod założenie trawnika,
• teren należy wyrównać i splantować,
• w celu podwyższenia i wyrównania poziomu gruntu należy na teren dostarczyć ziemie 

urodzajną i rozścielić równą warstwą;
• na ok. 7-10 dni przed siewem wykonać wapnowania gleby (30-40kg/100m2) oraz  wysiew 

nawozów mineralnych (np. polifoska 2-3kg/100m2),
• wymieszać nawozy z podłożem za pomocą glebogryzarek oraz szpadli na głębokość 20cm 

oraz staranne wyrównać teren,
• należy wykonać wałowanie całej powierzchni pod zasiew wałem gładkim w celu 

zagęszczenia gruntu,
• przy zakładaniu trawników krawężnik terenów utwardzonych powinien znajdować się 2cm 

nad poziomem gruntu,
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem kolczatką lub zagrabić,
• siew należy wykonać siewnikiem ręcznym, w dni bezwietrzne,  na wilgotną glebę.
• okres wysiewu -  wrzesień-październik,
• na terenie płaskim  nasiona traw należy wysiać w ilości od 3 do 4 kg na 100 m2,
• niezwłocznie po wysiewie należy wykonać wałowanie terenu lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.

4.2. Pielęgnacja trawników

• Podlewanie. 
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych dla szybkiego wschodu nasion traw 
(brak opadów deszczu lub opad deszczu poniżej 2mm, przez okres 3 dni od wykonania zasiewu 
trawy) należy nawodnić teren obsiany trawą wykonując obfite zraszanie. Czynność należy 
powtarzać z częstotliwością min.1 raz na 48 godzin, w przypadku utrzymującego się okresu 
bezdeszczowego powyższą czynność należy wykonywać przez okres 3 tygodni.

•  Usuwanie chwastów
Chwasty należy usuwać ręcznie.

• Pierwsze koszenie
Pierwsze koszenie należy przeprowadzić, gdy trawa osiągnie wysokość 8-12 cm. Kosiarki muszą 
być zaopatrzone w kosze do zbioru trawy oraz bardzo ostre mechanizmy tnące. Koszenie należy 
wykonać na wysokość 5-6cm.

• WYMAGANIA  SZCZEGÓLNE

5.1.  W przypadku wystepowania na terenie prac drzew, pnie drzew należy zabezpieczyć  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.
5.3. Zabrania się składowania nawozów mineralnych lub darni lub ziemi urodzajnej pod koronami 
drzew.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Całość prac dotyczących wykonania oraz kontroli robót będzie nadzorować inspektor nadzoru 
terenów zieleni.

6.1. Sprawdzenie jakości nawierzchni trawiastej  nastąpi po upływie 1 tygodnia od wykonaniu 
pierwszego koszenia trawy.



6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
• oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń,
• prawidłowego wyrównania terenu,
• prawidłowego uwałowania terenu,
• zgodności składu i przydatności gotowej mieszanki nasion traw z ustaleniami podanymi w 

punkcie 2.1.1 niniejszej specyfikacji,
• gęstości zasiewu nasion,
• odchwaszczania trawnika,
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
• spełnienia wymagań szczególnych (pkt 5)

6.3. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
• stanu drzew pod względem ewentualnych uszkodzeń spowodowanych robotami ziemnymi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania  trawników. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Prace uznaje się za wykonane zgodnie z umową i specyfikacją techniczną oraz wymaganiami inspektora 
nadzoru,  jeżeli  wszystkie  prace  zostaną  wykonane  prawidłowo.  Podczas  komisyjnego  odbioru  prac 
zostanie sporządzony protokół.
W przypadku konieczności wykonania prac poprawkowych Wykonawca wykona je na własny 
koszt, w terminie podanym przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie protokół odbioru.
Cena wykonania 1 m2  trawnika w szczególności obejmuje:

• prace przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej i wysiew nawozów mineralnych, wałowanie,

• zakładanie trawnika: wysiew nasion traw, wałowanie
• pielęgnację trawnika: podlewanie, odchwaszczanie, pierwsze koszenie.


