
Zadanie:      Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rewitalizacja 

zachodniej części zabytkowego parku szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie.” 

Dokument:  Program Funkcjonalno – Użytkowy  

Nr zamówienia:  ZP 25/2020 
 

Strona 1 z 41 
 

                Gniezno, dnia 13 lipca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

(dalej: pfu) 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w skrócie ustawą Pzp 

(t.j. z 2019r. Dz.U. poz. 1843) o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5.225.000,00 euro. 

 

 

WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA POD NAZWĄ: REWITALIZACJA 

ZACHODNIEJ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU SZPITALNEGO „DZIEKANKA” W GNIEŹNIE 

 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. 

Aleksandra Piotrowskiego 

Adres: 

ul. Poznańska 15,  

62-200 Gniezno 

tel. 061/ 423 85 00; fax. 061/ 426 11 18 
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Adres inwestycji: ul. Poznańska 15,  w granicach działki nr 1/14, arkusz 37, oraz działki 1/1 

arkusz mapy 36 w Gnieźnie. 

Teren obszaru objętego przedsięwzięciem to zachodnia część zabytkowego parku 

szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie o powierzchni 8,7ha, od północy graniczy z ul. 

Poznańską a od strony południowej z ul. E. Orzeszkowej i stanowi zasadniczą, zieloną 

enklawę z roślinnością wysoką w tej części tkanki miejskiej Gniezna. 

Park wchodzący w zespół szpitala psychiatrycznego „Dziekanka” znajduje się w rejestrze 

zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego k.XIX nr rej.: 2312/A z 10.08.1994r.  

 

Nazwy i kody: 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

71220000–6 – Usługi projektowania architektonicznego 

45000000–7 – Roboty budowlane 

45111200–0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291–4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710–5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112711–2 – Roboty w zakresie kształtowania parków 

45233161–5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233253–7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45316110–9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

03452000–3 – Drzewa  

03451000–6 – Rośliny  

 

Autor opracowania: Małgorzata Kania 

Zawartość Programu Funkcjonalno - Użytkowego: 

 

Zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego parku szpitalnego 

„Dziekanka” w Gnieźnie.” 

 

1. Etap nr 1 Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i 

wykonawczego na podstawie wytycznych zawartych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, wykonanie projektów i rysunków zamiennych (w 

stosunku do projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu w 

przypadku konieczności), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

kosztorysu inwestorskiego w podziale na elementy do celów rozliczeniowych 

oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień 

pozwalających na roboty budowlane. 

2. Etap nr 2 realizacja usług i robót na podstawie powyższej dokumentacji 

projektowej (po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej lub jej części 

ostatecznym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem), w zakresie: 

• Pielęgnacji drzewostanu 

• Wycinek drzewostanu 
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• Robót drogowych w zakresie nawierzchni mineralnych oraz dróg z kostki 

betonowej, 

• Robót rozbiórkowych, 

• Budowy oświetlenia, 

• Małej architektury  

• Założenia trawników 

• Zakup i posadzenia roślin  

,a także wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej powyższego 

zakresu. 

1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

„Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego parku szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie.” 

jest elementem szerszych działań, prowadzonych od kilku lat związanych z poprawą 

atrakcyjności miasta Gniezna oraz prac zmierzających do poprawy środowiska naturalnego. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnianie parku tak aby stał się on miejscem 

wypoczynku. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo 2 bardzo ruchliwych ulic, oraz 

bezpośrednią bliskość nowych osiedli mieszkaniowych, obszar ten stanowi zieloną enklawę 

dla mieszkańców tej części miasta.  

Wykonawca robót będzie zobowiązany uwzględnić w projekcie i wykonawstwie wysoką 

wartość przyrodniczą, kulturową i historyczną tak by planowane przedsięwzięcie w 

minimalnym stopniu naruszało ekosystem.  

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowi podstawę – wytyczne do sporządzenia ofertowej 

kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem  uzgodnieniami jak i również wszelkie 

prace rozbiórkowe, budowlano – montażowe dotyczących robót opisanych w niniejszym 

opracowaniu. 

Spodziewanym efektem inwestycji jest rewaloryzacja i przywrócenie funkcji wypoczynkowych 

i rekreacyjnych parku. Przyczyni się to do wzrostu liczby osób korzystających z tego miejsca 

jak i pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta Gniezna. 

 

Zawarty w niniejszym opracowaniu zakres prac związanych z rewitalizacją zieleni i małej 

architektury, oświetlenia, budowy alejek parkowych jest szacunkowy i stanowi podstawę – 

wytyczne dla Wykonawcy do sporządzenia oferty kalkulacyjnej do zaprojektowania jak  

i wykonania powyższego zadania. 
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2. Historia parku 

Budowa zakładu psychiatrycznego rozpoczęła się w roku 1891, natomiast jesienią 

1894 założono ogrody i parki , roboty ogrodowe ukończono w większej części w ciągu roku 

1895. Od samego początku wejście do zakładu było bardzo reprezentacyjne, duży plac 

przed gmachem administracyjnym obsadzony był klombami z kolorowych kwiatów wraz z 

trawnikami. Każdy z oddziałów posiadał swój ogródek w którym mogli wypoczywać 

pacjenci, oni również zajmowali się pracami polowymi. Oryginalnego planu parku nie 

doszukano się, ze starych materiałów kartograficznych pochodzi mapa z zaboru pruskiego z 

roku 1889, w skali 1:25000, aktualizowana w 1940r., załączona do opracowania, 

przedstawiająca sytuacje obiektu z tamtych lat.  

 

 

Po II wojnie światowej układ przestrzenny „Dziekanki” pozostał taki, jak w 1934r. Do 

szpitala wchodziło się z północy na południe, z drogi asfaltowej tj. ul. Poznańskiej przez bramę 

główną, z lewej strony znajdowała się portiernia (fotografia nr 1 i fotografia nr 2). 
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Fotografia 1 

 

 

Fotografia 2 

Po prawej stronie wśród drzew widoczna była kaplica szpitalna, obecnie spełniająca 

funkcję kościoła parafialnego (fotografia nr 3 i fotografia nr4). 
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Fotografia 3 
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Fotografia 4 

Idąc od portierni do budynku administracyjnego, po lewej stronie było widać 

budynek mieszkalny „prymariuszy”, obok którego widoczne są garaże, parking 

samochodowy, a za nim budynek mieszkalny przerobiony z kręgielni. Po prawej stronie 

widoczna jest „willa dyrektora”. Obecnie znajduje się tam mieszkanie. Naprzeciw znajduje się 

centralnie położony budynek administracyjny (fotografia nr 5), a przed nim w centralnym 

punkcie posadowione jest popiersie Aleksandra Piotrowskiego, umiejscowione na cokole 

projektu architekta Kazimierza Soji odsłonięte 22.IX.1980r. (fotografia nr 6 i fotografia nr 7). 



Zadanie:      Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rewitalizacja 

zachodniej części zabytkowego parku szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie.” 

Dokument:  Program Funkcjonalno – Użytkowy  

Nr zamówienia:  ZP 25/2020 
 

Strona 8 z 41 
 

 

Fotografia 5 
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Fotografia 6 lata 90’ XXw. 
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Fotografia 7, lata 90’ XXw. 

 

Bardzo ważnym elementem układy przestrzennego „Dziekanki” jest zieleń i park, 

dające szpitalowi niepowtarzalna oprawę i bardzo dobry klimat, co ma kojący wpływ na 

chorych. Cały park ma powierzchnie 25,25 ha. Park był i jest ogrodzony na całym obwodzie, 

choć rodzaj opłotkowania jest zróżnicowany. Pierwotnie, w pierwszym etapie budowy (do 

roku 1890), obiekt był ogrodzony siatką parkanową. Kilka lat później powstało nowe 

ogrodzenie od strony obecnej ul. Poznańskiej i ul. Kostrzewskiego, które zachowało się do dziś. 

(fotografia nr 8). 
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Fotografia 8 

Wśród zieleni tak jak przed wojną usytuowane są oddziały, a ogródki oddziałowe 

swoimi ogrodzeniami wbudowane są w park. Niestety park częściowo zostały zdewastowany 

podczas drugiej wojny światowej. Niemcy pobudowali wśród drzew schrony, szczeliny 

przeciwlotnicze niszcząc urocze zielone zakątki, między innymi zasypano wtedy małe jeziorka 

połączone kanałami i usytuowane wokół nich alejki spacerowe. Po wojnie tych fragmentów 

nie odbudowano i zaginęły one bezpowrotnie. Część parku wycięto pod budowę boiska 

sportowego w 1951roku. W 1965 roku wycięto drzewa lipowe wzdłuż oddziałów żeńskich  

i męskich, gdyż miały one dawać wilgoć w oddziałach. Zmieniło to wygląd szpitala  

i pogorszyło stan środowiska naturalnego. W to miejsce posadzono drzewa iglaste. W latach 

sześćdziesiątych i później, masowo zaczęły usychać wiązy i świerki.  

W celu powiększenia drzewostanu i stworzenia pasa ochronnego dla starego parku 

zgodnie z ekspertyzą leśników w roku 1974 posadzono 5 ha lasu sosnowo – świerkowego  

i dębowego obok zachodniej części parku od ul. Elizy Orzeszkowej do Poznańskiej. Duże 
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spustoszenie spowodował huragan szalejący jesienią 1973 i 1983 roku. W ciągu kilku minut 

zostało połamanych lub wyrwanych z korzeniami 38 najlepszych okazów drzew. Część z nich 

jak np. świerki przed budynkiem administracyjnym zachowały się. Nawałnica, która przeszła 

przez Gniezno w roku 2017 również bardzo mocno zniszczyła drzewostan, który po wschodniej 

części pozostaje dalej nieuprzątnięty do chwili obecnej.  

 

3. Opis stanu istniejącego wraz z ogólnymi wytycznymi  

Przedmiotem rewitalizacji będzie zachodnia część parku jak i również zieleń towarzysząca 

wjazdowi do szpitala usytuowanemu od strony ulicy Poznańskiej. Przed wejściem do budynku 

administracyjnego znajduje się klomb wraz popiersiem Aleksandra Piotrowskiego. Z uwagi na 

historyczny charakter założenia, sam kształt klombu należy pozostawić w swojej postaci oraz 

wzbogacić go o nowe obwódkowe nasadzenia roślin ozdobnych. Na klombie oraz przed 

samym budynkiem administracyjnym rośnie wiele gatunków roślin iglastych, które straciły 

wartość estetyczną, w związku z powyższym należy zaprojektować nowe gatunki oraz 

uporządkować i podkreślić formalny charakter założenia.  

Po zachodniej stronie od wejścia głównego znajduje się nieczynna fontanna, wybudowana 

przez jednego z pacjentów w latach 60 – tych XXw (fotografia nr 9 i fotografia nr 10). 

Fontannę należy odnowić i pozostawić, proponując jej nową funkcję wpisująca się w 

otoczenie. Należy przyjąć odnowienie fontanny poprzez zastosowanie materiałów 

oryginalnych z których została wykonana. Wnętrze fontanny proponuje się zasypać ziemią 

urodzajną i w obwódkowej wewnętrznej części fontanny posadzić rośliny zimozielone np. 

bukszpan wieczniezielony – formowany w kulę (fotografia nr 11). 
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Fotografia 9 

 

Fotografia 10 
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Fotografia 11 

 

Idąc dalej w kierunku zachodnim znajduje się kościół parafialny. Należy 

zaproponować komunikację prowadzącą do kościoła (należy przyjąć furtkę prowadzącą do 

posesji parafialnej) oraz dalej w kierunku zachodniej części działki (fotografia nr 12).  

 

Fotografia 12 

 Prostopadle do ulicy Poznańskiej i ulicy Elizy Orzeszkowej jest widoczny łącznik 

pomiędzy tymi ulicami. Przewiduje się w tym miejscu wybudowania ciągu pieszo - jezdnego z 
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nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej o nośności do 3,5 tony o szerokości 3m (fotografia nr 

13). 

 

Fotografia 13 

 

Pomiędzy kościołem a ciągiem pieszo jezdnym należy zlokalizować  wnętrze parkowe 

z ławką, inspirując się fotografią nr 14. Wnętrze parkowe należy zlokalizować w taki sposób 

aby jak najmniej ingerować w istniejący drzewostan (przykładowe miejsce – fotografia nr 15). 
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Fotografia 14 

 

 

Fotografia 15 
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Cześć zachodnia parku pomiędzy planowanym ciągiem pieszo jezdnym a granicą 

działki należy do gruntów leśnych i taki ma charakter. Przy granicy działki równolegle do ww. 

planowanego ciągu pieszo jezdnego widoczna jest ścieżka, przy której można zauważyć 

rzędowe nasadzenie drzew (fotografia nr 16). 

 

Fotografia 16 

  

Ścieżka ta ze względu na leśny charakter powinna zostać naturalną o maksymalnej 

szerokości 1,5m i być wykonana z nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej. Pomiędzy tymi 

dwoma alejkami należy zaproponować, częściowo po istniejącym śladzie, minimum trzy alejki 

prostopadłe będące również wejściami do parku od strony zachodniej. Pozostałe ciągi 

piesze należy tak zaprojektować, aby park był dobrze skomunikowany z częścią szpitalną 

oraz z sąsiednim osiedlem. Projektując ciągi komunikacyjne, należy mieć na uwadze wysoką 

wartość drzewostanu istniejącego, należy sprawdzić i wytypować istniejący podrost, 

(samosiewy) które w przyszłości mogą stanowić naturalny element składowy drzewostanu. 
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W południowej części działki znajduje się miejsce składowania zielonych odpadów, 

wraz z budynkami murowanymi. Budynki te wraz z kompostownikiem należy rozebrać  

i  zutylizować. Tę część parku proponuje się zróżnicować pod względem wysokościowym. 

Należy stworzyć naturalną przestrzeń służącą wypoczynkowi i rekreacji.  Inspiracje fotografie 

17-21. W zawiązku z faktem, że ten fragment parku nie jest mocno zadrzewiony jest to bardzo 

dobre miejsce do zaplanowania nasadzeń zastępczych.  

 

 

 

Fotografia 17 
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4. Zakres przedmiotu zamówienia - Prace projektowe 

Tabela 1 

 Zakres robót 

Lp. Dokumentacja projektowa 

1. Projekt budowlany ze szczegółowością wykonawczego 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

3. Kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem prac 

4. Dokumentacja powykonawcza  

 

4.1. Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową obejmującą, co najmniej:  

• Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze 

mają stanowić uszczegółowienie założonej koncepcji będącej załącznikiem nr 1 do 

PFU, jak i uwzględniać wymagane materiały i proponowane rozwiązania w niniejszym 

pfu. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

uzyskanych w uzgodnieniach, a w szczególności być zgodna z zaleceniami 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekty wykonawcze powinny być 

opracowane z podziałem na obiekty i branże. Projekt budowlany z właściwym 

pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 

oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

• Przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczenie inwestycji, wraz z kosztorysem 

inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, zmianami ilościowymi wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych obiektów, 

• Instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcje stanowiskowe urządzeń. 

 

4.2. Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

 

4.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania. 

 

4.4. Inwentaryzacja zieleni. 

Inwentaryzację zieleni Wykonawca musi dokonać przed przystąpieniem do prac 

projektowych. Wszelkie wycinki jak i prace pielęgnacyjne w drzewostanie wymagają 

pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Przed pracami geodezyjnymi należy sprawdzić i wytypować istniejący podrost, (samosiewy) 

które w przyszłości mogą stanowić naturalny element składowy drzewostanu.  

Drzewa należy nanieść geodezyjnie z dokładnością do 0,4m. Część drzew została 

zinwentaryzowana w roku 2018, w związku z powyższym należy zwalidować istniejące 

opracowania. Drzewa w terenie zostały oznaczone, dlatego należy odnieść się  

i kontynuować przyjęty podczas wcześniejszych prac system. 

 

4.5. Wizytacja terenu objętego rewitalizacją. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje terenu objętego rewitalizacją 

oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

Robót budowlanych – montażowych jak i przygotowania Projektu wykonawczego. 

 

4.6. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności  

i bezpieczeństwa eksploatacji. Na terenie parku należy wykonać alejki zapewniające 

płynność poruszania się pieszych oraz umożliwiające łatwe dojście do wszystkich obiektów  

i urządzeń z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ppoż. i BHP. 

 

5. Zakres przedmiotu zamówienia – roboty budowlane - podane ilości stanowią minimalne 

założenie dotyczące planowanego obiektu. 

 

 

 

 

 

 



Zadanie:      Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rewitalizacja 

zachodniej części zabytkowego parku szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie.” 

Dokument:  Program Funkcjonalno – Użytkowy  

Nr zamówienia:  ZP 25/2020 
 

Strona 23 z 41 
 

Tabela 2 

Lp. Zakres robót 

Jednostka (mb, 

m2, m3, szt., kpl.)  Obmiar 

Prace przygotowawcze/ prace renowacyjne 

1. 

Demontaż ogrodzenia po 

stronie zachodniej wraz z 

wywozem i 

zagospodarowaniem przez 

Wykonawcę (ogrodzenia z płyt 

betonowych) 

mb 450 

2. 

Montaż nowego ogrodzenia po 

stronie zachodniej  
mb 450 

3. 

Budowa nowego wejścia (furtka 

i schody do Parku od strony ul. 

Poznańskiej w osi prowadzącej 

do ul. E. Orzeszkowej. Furtka 

nawiązująca stylistyką do 

istniejącego ogrodzenia. 

kpl. 1 

4. 

Demontaż starej bramy od 

strony południowej czyli ul. E. 

Orzeszkowej (brama stalowa) 

kpl. 1 

5. 

Demontaż ogrodzenia od strony 

południowej wraz z wywozem i 

zagospodarowaniem przez 

Wykonawcę (ogrodzenie 

stalowo – betonowe) 

mb. 221 

6. 

Wykonanie nowego ogrodzenia 

od strony południowej  
mb. 221 

7. 

 Odnowienie istniejącego 

metalowego ogrodzenia wraz z 

wymianą uszkodzonych 

elementów od ulicy Poznańskiej 

(piaskowanie, cynkowanie, 

malowanie proszkowo) kolor do 

uzgodnienia z MKZ 

mb. 324 

8. 

Wywóz kompostownika, składu 

odpadów zielonych, ziemi, 

materiałów pobudowlanych i  

zmieszanych wraz   z 

zagospodarowaniem odpadu 

przez Wykonawcę -10cm 

poniżej poziomu terenu. 

m3 9000 

9. 

Rozbiórka betonowego 

ogrodzenia dookoła 

kompostownika wraz z 

wywozem i 

zagospodarowaniem przez 

Wykonawcę 

mb 374 

10. 

Wykonanie dojazdu do garażu, 

utwardzenie z kostki betonowej 

8cm na podbudowie, kostka 

m2 260 
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nawiązująca stylistyką do 

istniejących utwardzeń – bruk 

epoka. Ruch pojazdów typu 

ciągnik rolniczy 

11. 

Remont budynku garażowego – 

wymiana wypraw tynkarskich i 

malarskich, wylewki betonowej 

dachu (7cm), poszycia 

papowego (papa SBS250), 

rynien, rur spustowych i obróbek 

blacharskich (tytan – cynk) 

m2 42,56 

12. 

Rozbiórka obiektów przyległych 

do kompostownika wraz z 

fundamentami, wywozem i 

zagospodarowaniem odpadów 

przez Wykonawcę – 

pozostałość po rampie oraz 

magazynu lepiku 

m3 320 

13. 

Demontaż linii energetycznych, 

napowietrznych i przełożenie do 

gruntu (w tym linia zasilająca 

budynek mieszkalny) 

mb 180 

Pielęgnacja drzewostanu (drzew ogółem jest 2669 szt.) 

14. 

Prace arborystyczne w 

koronach drzew wdostępie 

linowym 

szt. 600 

13. 

Usunięcie drzew chorych, 

stanowiących zagrożenie, 

będących samosiewami, 

kolidujących z nowo 

projektowaną infrastrukturą  

szt. 600 

15. 

Karczowanie podszytu i 

samosiewów 
m2 40 000 

Roboty drogowe 

16. 

Nawierzchnia mineralna, 

przepuszczalna typu plaza dur/ 

hanza na podbudowie 

umożliwiającej ruch pojazdów 

do 3,5 tony – główna aleja 

założenia 

m2 1400 

 
arstwa ścieralna typu plaza dur, tegra 

PLAZADUR, kruszywo fr. 0-7 
grubość 6cm  

 
warstwa dynamiczna,  typu tegra 

bergolit. Kruszywo fr. 0-16mm 
grubość 8 cm  

 
podbudowa zasdnicza, kruszywo 

kamienne łamane, 0-31,5 
grubość 30 cm  

 
warstwa odcinająca - piasek 

zagęszczony  
grubość 8 cm  

17. 

Nawierzchnia mineralna, 

przepuszczalna typu plaza dur/ 

hanza na podbudowie 

m2 4000 
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dostosowanej do ruchu 

pieszego. 

 
warstwa ścieralna typu plaza dur, tegra 

PLAZADUR, kruszywo fr. 0-7 
grubość 4 cm  

 
warstwa dynamiczna,  typu tegra 

bergolit. Kruszywo fr. 0-16mm 
grubość 6 cm  

 
podbudowa zasdnicza, kruszywo 

kamienne łamane, 0-31,5 
grubość 15 cm  

 
warstwa odcinająca - piasek 

zagęszczony  
grubość 6 cm  

18. 
Obrzeża metalowe (ścieżek, 

rabat) 
mb 7000 

19. 

Obwódka z pojedynczego 

obrzeża z kamienia typu „kocie 

łby” obok obrzeża metalowego 

na głównym ciągu 

komunikacyjnym  

mb 950 

Oświetlenie 

20. 

Oświetlenie – oprawa 

Metronomis (okablowanie i 

robocizna) 

szt. 90 

21. 
Oświtlenie punktowe drzew  szt. 7 

22. 
Przyłącze elektryczne kpl. 1 

Mała architektura 

23. 

Ławki parkowe 1800mm z 

podłokietnikami 
szt. 40 

24. 

Ławki parkowe 1800 mm bez 

podłokietników 
szt. 20 

25. 
Kosz na odpady szt. 40 

26. 
Kosz na psie ekstramenty szt. 6 

27. 
Stojak na rowery szt. 10 

28. 
Tablice informacyjne szt. 4 

29. 

Mała architektura rekreacyjna 

(leżaki) 
kpl. 7 

30. 
Domki dla owadów  szt. 7 

31. 
Domki dla ptaków Szt. 13 
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32.  

Mała architektura (Fotografia nr 

14) 
kpl 1 

Trawniki 

33. 
Założenie nowych trawników m2 72500 

Szata roślinna  

34. 
Zakup wraz z posadzeniem i 

palikowaniem drzew (16-18cm) 
szt. 100 

35. 
Posadzenie wraz z zakupem 

krzewów ozdobnych (C2-C3) 
szt. 2000 

36. 
Posadzenie wraz z zakupem 

krzewów okrywowych 
szt. 3000 

37. Ściółkowanie zrębką  m2 5000 

38. Posadzenie roślin cebulowych m2 1000 

39. 
Dosadzenie roślin 

biocenotycznych w wybranych 

remizach 

m2 400 

Nawadnianie 

40. Ujęcia czerpalne wody szt. 4 

 

 

Dostępność Terenu Budowy. 

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji projektowej opracowanej przez  

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań  

i pozostałych dokumentów. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania projektu wykonawczego Wykonawca  

uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do terenu budowy i trasach dostępu oraz, że 

projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

 

Rozpoczęcie robót. 

Do Robót budowlanych można przystąpić po przeprowadzeniu procedur administracyjnych 

zezwalających na ich rozpoczęcie, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

projektu budowlanego oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. 

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, technologiczne 

itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
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6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

6.1. Prace pielęgnacyjne w drzewostanie. Należy uporządkować istniejący drzewostan, z 

należytą dokładnością sprawdzić stan sanitarny poszczególnych egzemplarzy. Nawiązać się 

do już istniejącej inwentaryzacji, należy zwalidować istniejące opracowanie. Drzewa w 

terenie zostały oznaczone arbotagami, dlatego należy odnieść się i kontynuować przyjęty 

podczas wcześniejszych prac system. Oprócz przeprowadzenia inwentaryzacji należy opisać 

szczegółowo kondycję drzewostanu oraz wskazania pielęgnacyjne. Powinno się sprawdzić 

drzewostan pod względem występowania jakichkolwiek ubytków, w każdej z części drzewa, 

ewentualnego zajęcia przez grzyby powodujące szybki rozkład pnia. Jeżeli któreś z drzew ze 

względów bezpieczeństwa będzie wymagało usunięcia należy uzyskać pozwolenie  

i dokonać usunięcia wraz z uprzątnięciem karpiny lub frezowaniem pnia w zależności od 

sytuacji. W pierwszej kolejności jednak, należy drzewa otoczyć działaniami ochronnymi i 

wdrożyć czynności zapobiegawcze uszkodzeniom czy wyłamaniom pnia tj. założenie wiązań 

dynamicznych czy podpór, wykonanie cięć sanitarnych posuszu. Podczas gospodarki 

drzewostanem należy mieć na uwadze wszelkie istotne warunki siedliskowe. Podczas prac 

ważne  jest, aby nie przyczyniać się do nadmiernej kumulacji czynników stresowych 

wpływających na żywotność drzew, które mogą powodować infekcje grzybowe, wirusowe  

i bakteryjne. W przypadku zmiany ekspozycji drzew już rosnących, należy otoczyć je  planem 

ochronnym tak aby drzewostan po rewitalizacji nie ucierpiał. 

6.2. Nawierzchnie 

Wytyczne do wykonania prac związanych z ukształtowaniem terenu i budową nawierzchni 

ciągów pieszych.  

• Przed przystąpieniem do wytyczania nawierzchni należy wykonać prace rozbiórkowe oraz 

wstępne wyrównanie terenu. 

• Ziemię powstałą z korytowania w miarę możliwości należy rozplantować na terenie 

inwestycji, jeżeli nie będzie to możliwe należy wywieźć i zutylizować na koszt Wykonawcy. 

• Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu oraz do 

poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywać,  ani nie przysypywać pnia powyżej jego 

nasady. 

• Niweletę nawierzchni ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych oraz prac  związanych z 

ukształtowaniem i wyrównywaniem terenu. 

• Niweletę nawierzchni należy bezwzględnie uzgodnić z inspektorem nadzoru w trakcie 

realizacji prac ziemnych.  

• Podczas  realizacji inwestycji  należy zabezpieczyć  drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane 

ręcznie ze szczególną ostrożnością tak, aby  roboty ziemne nie  spowodowały osłabienia 
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systemów korzeniowych drzew (jeżeli sytuacja będzie tego wymagała prace ziemne 

należy wykonać przy użyciu urządzenia Air Spade). W przypadku odkrycia korzeni należy je 

zabezpieczyć.  

•  Przy wykonywaniu rozbiórek, kształtowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie  

     wolno ciąć korzeni szkieletowych drzew, mających wpływ na statykę drzewa.  

• Należy mieć na uwadze, iż ziemia w pobliży drzew nie może zostać zagęszczona. Jeżeli 

sytuacja tak będzie miała miejsce Wykonawca zostanie zobligowany do rozluźnienia ziemi 

i poprawy właściwości fizycznych gleby. 

• Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno poruszać się ciężkim sprzętem, aby nie 

naderwać systemów korzeniowych drzew. 

•  Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  

• Wykonać prace rozbiórkowe i wstępne wyrównanie terenu. 

• Wyznaczyć w terenie projektowane ciągi piesze i oznaczyć je.  

• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod ciągi piesze.  

• Zdjęty  humus  z  powierzchni  przeznaczonej  pod  alejki  (warstwa  grubości  do  0,40  m), 

spryzmowany do ponownego wbudowania w tereny zielone. 

• Koryto pod ciągi piesze wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych następnie zagęścić 

grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

Is=0,97(1,0). W wypadku trudności z uzyskaniem  wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt 

kruszywem łamanym lub żwirem. 

• Korytowanie  ograniczyć do minimum, tak, aby  nie  uszkodzić korzeni drzew.  Przy 

drzewach rowy pod obrzeża należy kopać ręcznie 

• Należy ułożyć  wzdłuż  projektowanych alejek i nawierzchni obrzeża metalowe, które 

powinny być ustawione i wyregulowane według osi podanych punktów wysokościowych. 

• W głównym ciągu komunikacyjnym należy uwzględnić ułożenie przy obrzeżu metalowym, 

jednego rzędu z kamienia typu „kocie łby”. 

• Ułożyć warstwy konstrukcyjne i warstwę wierzchnią nawierzchni z kruszywa naturalnego.  

• Należy przeprowadzić odwodnienie  ciągów  pieszych  i  placów  spadkami  podłużnymi  i  

poprzecznymi w przyległy teren. 

• Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu 

stwierdzenia usytuowania istniejącego uzbrojenia.  

• W rejonie zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać 

ręcznie. 

• Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe”. 

• Należy zastosować Nawierzchnię mineralną, wodoprzepuszczalna z kruszywa naturalnego 

na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych, kolor szary, w systemie 

typu  plazadur (dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych). Niweletę 
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nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu tak, aby 

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczyć do minimum. Niweletę nawierzchni 

ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych oraz prac związanych z ukształtowaniem i 

wyrównywaniem terenu 

 

Fotografia 22 

6.3. Oświetlenie  

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie parku głównych alejek jak  i jego wnętrza. Do 

zasilanie oświetlenia LED należy zaprojektować i położyć nowe linie kablowe.  

Projektowane kable ułożyć na dnie rowu kablowego o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m na 

10cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu w celu skompensowania 

przesunięć gruntu. W miejscach zmiany kierunków kabli należy zachować minimalne 

promienie zgięcia R, które w zależności od rodzaju i średnicy kabla dz wynoszą dla kabli 
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jednożyłowych, w powłoce ołowianej lub polwinitowej oraz wielożyłowych w powłoce 

aluminiowej o liczbie żył nie przekraczającej cztery R=20dz, 

Kabel w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem należy również sprawdzić: 

- ciągłość żył i zgodność faz, 

- pomiar rezystancji izolacji, 

- próby napięciowe izolacji. 

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upoważnionego Inspektora Nadzoru 

Inwestycji kabel przysypać 10cm warstwą piasku, 25cm warstwą rodzimego gruntu,  

a następnie pokryć na całej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostałą część rowu kablowego 

zasypać ziemią rodzimą ubijaną warstwami. Kabel na całej trasie w odstępach nie większych 

niż 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak załomy do rur itp. zaopatrzyć w trwałe 

oznaczniki kablowe.  

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy takie jak: 

- symbol i numer linii, 

- oznaczenie kabla według normy, 

- rok ułożenia kabla. 

Skrzyżowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykonać w rurze ochronnej AROT 

DVK 75 natomiast przeciski za pomocą rury AROT SRS 75. 

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie.  

Całość prac związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z N SEP – E – 004. 

 

 6.3.1. OswietlenieLED 

W celu oświetlenia parku należy posadowić minimum 90 latarni oświetleniowych. Do 

posadowienia latarni zastosować fundamenty prefabrykowane. Zastosować oświetlenie LED, 

zapewniające wymagane normami parametry oświetleniowe, wilgotnościowe i inne. Należy 

przewidzieć ułożenie linii kablowych oraz pozostawienie zapasów w słupach oświetleniowych 

dla instalacji monitoringu dozorowego w głównych miejscach parku. 

Należy przyjąć oświetlenie: Metronomis LED - LED module 8000 lm - LED - 740 barwa biała 

neutralna - jednostka zasilająca z interfejsem DALI - 220-240 V - 50 do 60 Hz; Klasa 

bezpieczeństwa I, rozsył średni Metronomis; klosz z poliwęglanu – GR; Ochrona 

przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, zaczep o średnicy 60 mm. Dzięki oprawom należy  

nadać oświetlanej przestrzeni wyjątkowy akcent, który w ciągu dnia ma być dyskretną formą 

wtapiającą się w parkowe otoczenie. Natomiast nocą kształt zapewnia doskonałą 

funkcjonalność i cechy dekoracyjne.  

Należy zaprojektować oprawy zgodnie z fotografią nr 23. 
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Fotografia 23 
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Tabela 3 
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Rysunek 1 

6.3.2.  Oprawa gruntowa 

• Źródło światła LED 

• Moc 18W 

• Napięcie 100-240V 

• Średnica 18cm 

• Głębokość 9cm 

• Otwór montażowy wg puszki 

• Klasa szczelności IP67 

• Barwa światła 3000K-biała ciepła, 4000K-biała naturalna 

• Strumień światła: 3000K: 9W-873lm, 18W-1566lm, 4000K: 9W-918lm, 18W-1647lm 

• Kąt świecenia 16º, w komplecie dodatkowy dyfuzor 34º 

• Nacisk do 1800kg 

• Materiał stal nierdzewna 316, aluminium, szkło 

• Kolor szlifowany+czarny 

• CRI 85 

• Sposób montażu grunt 

 

6.4. Mała architektura 

6.4.1 Ławka parkowa z oparciem i podłokietnikami 

 

Rysunek 2 
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Wymiary: 

Wys. 81 cm, szer. 64,5 cm, dł. 185 cm 

Standard wykonania: 

• Konstrukcja – odlew ze stopu aluminium (bezbarwny) 

• Podłokietniki – odlew ze stopu aluminium (bezbarwny) 

Siedzisko:  

• 3 deski z masywnego drewna o przekroju kwadratowym (120 × 33 mm) o długości 1800 

mm. 

• drewno egzotyczne – jatoba, olejowane 

 

Oparcie:  

• 2 deski z masywnego drewna o przekroju kwadratowym (120 × 33 mm) o długości 

1800 mm. 

• 1 deska z masywnego drewna o przekroju kwadratowym (95 × 33 mm) o długości 

1800 mm. 

 

Posadowienie trwałe w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C12/15 o wymiarach 

80x24x20 cm (dł. x szer. x wys.), za pomocą 4xM8x165 kotew chemicznych 

 

6.4.2. Ławka parkowa z oparciem  

 

 

Fotografia 24 

Wymiary: 

• Wys. 81 cm, szer. 64,5 cm, dł. 185 cm 

 

Standard wykonania: 

• Konstrukcja – odlew ze stopu aluminium (bezbarwny) 

• Siedzisko – drewno egzotyczne – jatoba, olejowane 

 

Siedzisko:  
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• 3 deski z masywnego drewna o przekroju prostokąta 120x33, długość 1800mm 

Oparcie: 

• 2 deski z masywnego drewna o prostokątnym przekroju 120x33mm, długość 

1800mm 

• 1 deska z masywnego drewna o prostokątnym przekroju 95x33mm, długość 

1800mm 

Posadowienie trwałe w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C12/15 o 

wymiarach 80x24x20 cm (dł. x szer. x wys.), za pomocą 4xM8x165 kotew chemicznych. 

 

 

 

6.4.3. Kosz na odpadki 

 

Fotografia 25 

Wymiary: 

Wys. 117,5 cm, szer. 31,5 cm, pojemność 50 l 

Standard wykonania: 

• Konstrukcja: stalowa konstrukcja z ocynkowanej blachy połączona za pomocą 

śrubowych nierdzewnych spoin, stalowa konstrukcja jest pokryta  ochronną warstwą 

cynku i piecowym lakierem proszkowym, 

• Konstrukcja nośna: spawana ze stalowej blachy o grubości ok. 4mm i kwadratowych 

rur o przekroju 80x80x3, 

• Obudowa: 4 ściany z ocynkowanej blachy o grubości 2mm, 

• Pojemnik wewnętrzny: gięty ocynkowana stalowa blacha o grubości 0,8mm, objętość 

50l, 

• Daszek: spawany z wycinanej laserowo stalowej blachy o grubości ok. 3 i 5mm, 

zamykany na trójkątny klucz, 

• Barwa: stal: antracytowy RAL7016, 
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• Montaż: w utwardzonym terenie do betonowych fundamentów za pomocą 

gwintowanych prętów. 

• Waga:  34 kg 

 

 

Rysunek 3 

 

6.4.4. Kosz na psie odchody 

Konstrukcja: stelaż z ocynkowanej stali, lakierowanej proszkowo, wyposażony w dystrybutor 

worków (mieści 1000 sztuk) oraz pojemnik zbiorczy; 

Wyposażenie: klucz otwierający dystrybutor worków oraz pojemnik zbiorczy; 

Kosz wewnętrzny: wykonany ze stali ocynkowanej; 

Barwa: RAL9007 (do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym); 

Wymiary: 415x1900x220 

 

 

 

Fotografia 26 



Zadanie:      Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rewitalizacja 

zachodniej części zabytkowego parku szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie.” 

Dokument:  Program Funkcjonalno – Użytkowy  

Nr zamówienia:  ZP 25/2020 
 

Strona 37 z 41 
 

6.4.5. Tablice informacyjne 

Wykonawca opracuje oraz zainstaluje 5 tablic informacyjnych dotyczących historii 

rewitalizowanego miejsca. 

Materiał:  konstrukcja stalowa, powierzchnia efektywna z blachy stalowej. 

 

Fotografia 27 

 

Rysunek 4 
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6.5. Trawnik z siewu wysokiej jakości, na powierzchni 72 500m2. Mieszankę traw należy 

dostosować do panującego siedliska. Mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 

skład gatunkowy, klasę, numer normy według której została wyprodukowana oraz zdolność 

kiełkowania. 

Tabela 4 

 

 

Planując założenie trawników, należy przyjąć, iż  połowa z nich będzie utrzymywana 

intensywnie a druga ekstensywnie. Część obecnie leśna powinna pozostać w podobnym 

charakterze. 

Koszenie ekstensywne polegać będzie na: regularnym koszeniu, kosiarkami mechanicznymi z 

koszem na terenie płaskim oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie 

dostępnych dla kosiarki – trawa nie może przekraczać 25 cm wysokości, a częstotliwość 

koszenia uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Po skoszeniu wysokość trawy 

powinna wynosić min. 5 cm max. 7cm.  

Koszenie intensywne polegać będzie na wykaszaniu trawników, kosiarkami mechanicznymi 

na terenie płaskim, oraz wykoszeniu kosami spalinowymi powierzchni w miejscach 

niedostępnych dla kosiarki.  

Trawa i pozostałe rośliny na powierzchni parku nie mogą przekraczać 40 cm wysokości, a 

częstotliwość koszenia uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.  

Skład gatunkowy wysiewanych nasion należy dostosować do stanowiska cienistego, należy 

wzbogacić mieszankę traw o gatunki bogate dla zapylaczy. 

 

6.6. Wykaz i specyfikacja materiałów ogrodniczych 

Drzewa forma pienna - materiał klasy I (3x szkółkowany), z prawidłowo uformowaną, 

nieuszkodzoną i dobrze zabezpieczoną bryłą korzeniową – balot (juta i siatka druciana), 

średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia 

mierzonej na wysokości 15 cm; korona musi się rozpoczynać na wysokości wskazanej w 

specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony muszą być uformowane symetrycznie, 

odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne są świeże rany po cięciu i podkrzesywaniu pni, 

materiał sadzony w jednym ciągu ulicznym lub grupie musi być jednorodny; 
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Wady niedopuszczalne drzew: uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady żerowania szkodników, 

porażenie przez choroby, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach  

i częściach nadziemnych martwice i pęknięcia kory, niesymetryczna korona (brak jednego 

piętra korony; jednostronna, płaska korona – nierówna liczba pędów wyrastających  

w każdym kierunku), uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, uszkodzenie lub 

przesuszenie bryły korzeniowej, bryły korzeniowe rozpadnięte w balocie, korzenie szkieletowe 

pozbawione gęstej „brody” drobnych korzeni wyrosłych w wyniku wielokrotnego 

szkółkowania. 

Drzewa forma szczepiona na poziomie gruntu -  materiał klasy I (2x szkółkowany),  

z prawidłowo uformowaną, nieuszkodzoną i dobrze zabezpieczoną bryłą korzeniową – balot 

(juta i siatka druciana), korona musi się rozpoczynać na wysokości do 10-15 cm, korony muszą 

być uformowane symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne są świeże rany 

po cięciu i podkrzesywaniu pni, materiał sadzony w jednym ciągu ulicznym lub grupie musi 

być jednorodny; 

Krzewy – materiał klasy I z prawidłowo ukształtowaną, rozkrzewioną częścią nadziemną, 

minimalna liczba pędów zgodna ze specyfikacją, prawidłowo ukształtowany  

i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o określonej minimalnej wielkości;  

Paliki -    średnica  min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane próżniowo, w kolorze naturalnym; 

Wiązania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm, 

Kora przekompostowana/zrębki drzewne/rozdrobniony mulcz powinny być materiałami 

stosowanym do ściółkowania drzew, krzewów, pnączy i bylin. Ściółka powinna być wyłożona 

warstwą o grubości 7 cm. Do wykończenia powierzchni należy użyć ściółki rozdrobnionej. 

Wielkość poszczególnych frakcji ściółki nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm 

średnicy. Ściółka powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników 

grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej ściółki 

powinien być obojętny. 

Sadzenie drzew  

- sadzenie – głębokość nasady pnia równa poziomowi gruntu wokół misy, (drzewo nie może 

być sadzone głębiej niż rosło w szkółce); 

- uszkodzone i złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem; 

- drzewa po posadzeniu należy zasypywać sypką ziemią, następnie prawidłowo ubić, aby nie 

dopuścić do nadmiernego osiadania drzew; 

- uporządkowanie i wyrównanie poziomu gruntu wokół mis drzew; 

- podlanie posadzonych drzew; 

- wykonanie opalikowania wokół drzew po 3 paliki średnicy 80 mm, długość 2,4 m, wiązanie 

wykonane z czarnej taśmy elastycznej szer. 3 cm na wysokości posadowienia korony drzewa, 
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rygle mocowane 3 szt. na wysokości 10 cm od górnej krawędzi palików, 3 szt. mocowane na 

wysokości 30 cm nad ziemią, 3 szt. mocowane na wys. 45 cm nad ziemią;  

- wypełnienie całych mis zrębkami drzewnymi warstwa grubości 7 cm; 

 

 

6.7. Ziemia zastosowana do rekultywowanego założenia powinna  

powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.).  

Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące - optymalny skład 

granulometryczny:  

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %  

- Frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) 20-30%  

- Frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45-70%  

- Zawartość fosforu (P2O5) >20 mg/m2  

- Zawartość potasu (K2O) >30 mg/m2  

- Kwasowość pH ≥5,5 (odpowiedni odczyn dla określonych gatunków roślin).  

Wymienione powyżej właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed 

dostawą ziemi urodzajnej na teren prac. 

 

6.8. Ogrodzenie metalowe  

Północna część parku od strony ulicy Poznańskiej posiada oryginalne ogrodzenie. Należy je 

oczyścić i odnowić, należy również w miejscach, które tego wymagają ze względu na dużą 

różnice poziomów odnowić mur oporowy. 

  

6.9.  Ogrodzenie drewniane na granicy  zachodniej i południowej części parku. 

- słupki ogrodzenia wykonane z drewnianych kantówek 9x9 cm (impregnowanych 

ciśnieniowo, heblowanych) wysokości 45 cm nad ziemią i 35 cm wbite w ziemię, słupki 

mocowane  w gruncie co 1,26 m; 

- poprzeczka wykonana z kantówki 7x7 cm (impregnowanych ciśnieniowo, heblowanych) 

długości 2,5 m, montowanych na dwóch słupkach z przerwą 0,2 m między sąsiednią 

poprzeczką łączącą kolejne słupki; 

- poprzeczki łączone z słupkami po przesunięciu o 45o wkrętami do drewna: średnicy 6 mm z 

płaskim łebkiem; 

 - montaż ogrodzenia wg schematu: 
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6.10. Gospodarka drzewostanem podczas inwestycji. 

• Wykonawca dokona manipulacji pozyskanych sortymentów drewna na miejscu 

wycinki przy założeniu, że sortymenty grupy S4 zostaną ułożone w regularne stosy, 

• Drewno średniowymiarowe i wielkowymiarowe Wykonawca zobowiązuje się wywieźć 

z terenu objętego pracami i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 

odległości do 1km. 


