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Załącznik nr 1a do SIWZ 

WYKAZ KOSZTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO WYPEŁNIENIA: 

Zagospodarowanie zielenią części Rodzinnego Parku Bł. Karoliny Kózkówny (Park Południowy) w Tychach. 

  
 

    

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
   Jednostka Cena jednostkowa 

brutto 
Cena razem brutto 

Nazwa Ilość 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

f. 

(d. x e.) 

1 

Dostawa oraz sadzenie roślin w ilości 2782 szt. w tym 2391 szt. bylin i traw oraz 391 
szt. krzewów na terenie o powierzchni ok. 574,0 m2. 

Na terenie płaskim, grunt kategorii IV. Ziemię rodzimą wydarniować w miejscach 
powstających rabat, urobek wywieźć do 24 h. Przekopać, zagrabić, usunąć kamienie i inne 
zanieczyszczenia gdyby takowe były, cały urobek należy wywieźć do 24 h. Powierzchnia 
ziemi na tym etapie musi być obniżona o ok. 5 cm od górnej krawędzi  trawnika co umożliwi 
właściwe rozłożenie kory sosnowej bądź grysu. Rośliny sadzić w dołki o wymiarach min. 
0,30 m x 0,30 m lub 0,25 m x 0,25 m w zależności od wielkości pojemnika: P9, P11 lub 
C1, C2.  
 

M2 574   

2 

Należy użyźnić glebę w miejscach rabat o bardziej zdegradowanej strukturze ziemią 

urodzajną, gdyż podłoże w tych miejscach będzie ubogie w próchnicę.  
 

t 80   

3 

Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) potrzebuje podłoża dobrze zdrenowanego 

i przepuszczalnego, najlepiej o dużej zawartości wapnia (gleba zasadowa o pH 6,5–7,5). 
Jeśli ziemia będzie zbyt kwaśna (należy zrobić test na odczyn gleby pH), wtedy konieczne 
jest jej zwapnowanie (kredą lub dolomitem) przed posadzeniem lawendy. W miejscu 
planowanej obsady trzeba rozluźnić glebę przekopując podłoże z piaskiem: 1 t piasku/10 

m2. Powierzchnia obsady lawendą to ok. 30 m2. Ilość piasku do zdrenowania gleby to ok. 
3 t. 
 

t 3   

4 

Rabaty z imperatą cylindryczną ‘Red Baron’, wydmuchrzycą piaskową oraz trzcinnkiem 
krótkowłosym, należy wyściółkować tylko korą sosnową średniomieloną bez 

rozkładania agrowłókniny P-50. Jest to powierzchnia ok. 150,00 m2. Warstwa kory ok. 5 
cm. 
 

M2 150   

5 

Na pozostałych rabatach obsadzonych roślinnością wieloletnią należy rozłożyć 
agrowłókninę czarną P-50. 

 
M2 426,5   
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6 
Po rozłożeniu agrowłókniny czarnej  P-50, należy wysypać grys granitowy biały frakcja 
1,6-2,5 cm.  

t 37   

7 Należy również w celu oddzielenia trawnika od rabat założyć ekobordy. mb 475   

8 

Dostawa oraz sadzenie drzew liściastych, form naturalnych na terenie płaskim, grunt 

kategorii IV, średnica 1 m i głębokość dołów 0,7 m,  przy czym głębokość wykopu 

może ulec zmianie ze względu na  różnicę między przyjętą wielkością projektową bryły 
korzeniowej a faktycznie sadzoną. Gatunki sadzonych drzew to: wiśnia piłkowana 
‘Amanogawa’ 5 szt., brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’ 5 szt., śliwa wiśniowa ‘Nigra’ 24 szt., 
jabłoń ‘Van Eseltine’15 szt., jabłoń ‘Royalty’ 9 szt., buk pospolity ‘Atropunicea’ szt. 8, lipa 
drobnolistna szt. 26, kasztanowiec zwyczajny 27 szt. 
Wszystkie drzewa  na wysokości 100 cm od podstawy pnia muszą mieć obwody 14-16 
cm. Wysokość drzewek 250 cm+. Należy zastosować siatę plastikową o wys. ok. 0,5 m 
umieszczoną przy podstawie pnia, chroniącą drzewo przed uszkodzeniami przy koszeniu 
lub profesjonalne osłony. Każde drzewo należy opalikować 3 palikami (357 szt.) oraz 
uformować misy.  
Wymiary palika: Ø 60 mm, długość 200 cm 
Wycena obejmuje wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. 
 

szt. 119   

9 

Dostawa oraz sadzenie drzew iglastych, form naturalnych na terenie płaskim, grunt 

kategorii IV, średnica 0,5 m i głębokość dołów 0,5 m,  przy czym głębokość wykopu może 
ulec zmianie ze względu na  różnicę między przyjętą wielkością projektową bryły 
korzeniowej a faktycznie sadzoną. Gatunek sadzonych drzew to: sosna pospolita. 
Wysokość sadzonek 180 cm+. 
Należy zastosować siatę plastikową o wys. 50 cm umieszczoną przy podstawie pnia, 
chroniącą drzewo przed uszkodzeniami przy koszeniu. Każde drzewo należy opalikować 
3 palikami (240 szt) oraz uformować misy.  
Wymiary palika: Ø 60 mm, długość 200 cm. 
Wycena obejmuje wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia 
 

szt. 80   

10 

Rabaty z roślinami  jednorocznymi. 

W miejscach wyznaczonych tego typu rabat należy usunąć warstwę gleby ok. 25 cm i w 
te miejsca trzeba nawieźć ziemi próchnicznej bogatej w składniki odżywcze. 
 
 
 
 

t 43   

11 

 
 
 
 

Ogółem brutto: 
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Pozycje obejmują wszystkie koszty wykonania, w tym wszystkie koszty materiałów (M), robocizny (R) , sprzętu (S), koszty zakupu (Kz), koszty transportu, 
koszty pośrednie (Kp), Zysk (Z) 

Uwaga! 

1) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza. 

2) Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji i przedmiarze robót wg kalkulacji indywidualnej podając cenę w kosztorysie ofertowym z 
uwzględnieniem wszystkich kosztów  niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi, warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego 


