
Lp. Nazwa zadania Jednostka Ilość

Zakładanie zieleni

1
Wymiana gruntu pod trawniki nowo zakładane na głebokość 20 cm 

(korytowanie wraz z wywozem zdegradowanego podłoża, zakup ziemi, 
dowóz i rozplantowanie) 503,5 m2

m3 100,68

2
Wymiana gruntu połaciowa pod nowe nasadzenia (krzewy, byliny) na 

głębokość 35 cm (korytowanie wraz z wywozem zdegradowanego 
podłoża, zakup ziemi, dowóz i rozplantowanie) 436,6 m2

m3 152,6

4
Sadzenie krzewów liściastych  na terenie płaskim - ognik szkarłatny, C3 

(bez zaprawy dołów)
szt. 26

5
Sadzenie krzewów iglastych  na terenie płaskim - jałowiec sabiński 

‘Tamariscifolia’, C5-7,5, średnica 50-60 cm, min. 5 pędów (bez zaprawy 
dołów)

szt. 65

6
Sadzenie bylin  na terenie płaskim – floks szydlasty, P9 (bez zaprawy 

dołów)
szt. 850

7
Sadzenie bylin  na terenie płaskim  - rozplenica japońska 'Lady U', C2 

(bez zaprawy dołów)
szt. 213

8
Sadzenie bylin  na terenie płaskim  - szałwia omszona, P9 (bez zaprawy 

dołów)
szt. 235

9
Ściółkowanie rabat warstwą o grubości 5 cm zrębkami drzewnymi,  z 

przerzutem na terenie płaskim (zakup ściółki, dowóz i rozplantowanie na 
rabatach)

m2 436,6

10
Zakładanie trawników (zakup nasion, wałowanie, wysiew, grabienie, 

podlewanie) m2 637,62

11
Rekultywacja trawników (odchwaszczanie, zakup nasion, dosiew trawy, 

aeracja, wertykulacja, nawożenie) m2 409,22

12 Usuwanie reklam (zbicie fundamentu, wywóz gruzu i usniętej reklamy) szt. 2

13
Skucie asfaltu (wraz z wywozem gruzu, montażem obrzeża betonowego 

przy naiwerzchni szieszo-jezdni i wypełnieniem podłożem) m2 7

14
Usuwanie betonowych gazonów, skutego asfaltu - załadunek i wywóz 

wraz z utylizacją
kmpl. 1

15 Zakup i montaż ławki - zgodnie z projektem szt. 2

16

Zakup i montaż słupka wolnostojącego, stal ocynkowana  na 
fundamencie punktowym 20x20x30 cm (rura o średnicy 8 cm, długości 
80 cm ponad ziemią i 40 cm w gruncie) z daszkiem/zatyczką, w kolorze 

7043 RAL, wraz z zakupem dodatkowych elementów- zgodnie z 
Katalogiem Mebli Miejskich 

szt. 36

17 Zakup i montaż kosza betonowego szt. 1

18

Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych grubość 8 cm typu cegła 
kolor szary (20x10 cm kolor szary) na podbudowie bet. 10 cm z betonu 

C5/6 i  3 cm podsypki piaskowej wraz z korytowaniem i utylizacją urobku 
- zabruk fragmentu tereniu zieleni oraz zabruki pod ławkami

m2 12,58

Roczna pielęgnacja gwarancyjna zieleni

19
Pielęgnacja krzewów, bylin i traw (podlewanie, cięcie, zabiegi ochrony 

roślin, nawożenie) m2 637,62

20 Pielegnacja trawnika (koszenie, nawożenie, podlewanie) m2 436,6


