
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC – NASADZENIA BYLIN I ROŚLIN OKRYWOWYCH NA CMENTARZU 
ZASŁUŻONYCH WIELKOPOLAN W POZNANIU 

 
 
Zadanie polega na dostawie oraz posadzeniu następujących roślin: 
 
Bodziszek korzeniasty - Geranium macrorrhizum – 400 szt. 
Barwinek pospolity – Vinca minor – 200 szt. 
Bluszcz pospolity – Hedera helix – 545 szt. 
Zawilec gajowy – Anemone nemorosa – 500 szt. cebul 
Śnieżyczka przebiśnieg - Galanthus nivalis – 1000 szt. cebul 
 
Rośliny sadzone będą w gruncie rodzimym, bez wymiany ziemi, jako uzupełnienie istniejących nasadzeń. 
Dokładne miejsca sadzenia zostaną wskazane przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni Zarządu Zieleni Miejskiej (INTZ 
ZZM) podczas wizji na cmentarzu. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiału roślinnego: 
Byliny i rośliny okrywowe do czasu wysadzenia muszą być zacienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem. Posiadać powinny następujące cechy: 

 dostarczony materiał musi być pojemnikowany, 
 rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia,  
 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 
 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, 
 byliny – wielkość standardowa 
 bluszcz – min. 2 pędy główne, z czego min. Jeden z nich musi mieć co najmniej 50 cm długości. 
 każda partia dostarczonych roślin powinna być zaopatrzona w etykietę z nazwą gatunku, odmiany itp. 

Byliny, pnącza, rośliny okrywowe, trawy ozdobne – wady niedopuszczalne: 
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie częściach naziemnych i korzeni, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 zwiędnięcia liści i kwiatów, 
 uszkodzenia pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

Cebule i bulwocebule: 
Materiał powinien być właściwy gatunkowo lub odmianowo, czysty, nieuszkodzony, niezawilgocony, zdrowy 
i wolny od wad, bez śladów patogenów, prawidłowo wykształcony oraz odpowiednio dla gatunku i odmiany 
zaprawiony i przygotowany do sadzenia; pierwszego wyboru, w rozmiarze charakterystycznym dla gatunku 
i odmiany. 
 
Sadzenie bylin i roślin okrywowych w gruncie rodzimym: 

Sadzenie bylin i roślin okrywowych obejmuje zakup oraz dostawę materiału roślinnego bez wymiany ziemi. 
Obszar, na którym sadzone będą rośliny, należy na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia przekopać ręcznie 
na głębokość min. 30 cm (są to nasadzenia uzupełniające i nie ma możliwości wjazdu sprzętu mechanicznego). 
Następnie należy teren wyrównać i przegrabić oraz wyznaczyć miejsca do sadzenia poszczególnych roślin. Rośliny 
należy posadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą, a po posadzeniu obficie podlać. 
Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, a ewentualne zanieczyszczenia usunąć i wywieźć. 
 
Cebule i bulwocebule sadzone będą pomiędzy bylinami, na głębokości równej ok. trzykrotności wysokości 
cebul/bulwocebul. 

 
Gwarancja: 

W przypadku, gdy rośliny nie wznowią wegetacji po zimie, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany roślin na własny 
koszt, w najbliższym terminie agrotechnicznym, zgodnie z  gatunkiem, odmianą oraz wymaganiami jakościowymi 
zawartymi w specyfikacji, w konsultacji z INTZ ZZM. Termin wiosennego przeglądu nasadzeń zostanie ustalony między 
ZZM a wykonawcą, w zależności od przebiegu warunków pogodowych i terminu rozpoczęcia wegetacji. 


