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Powierzchnia nasadzeń: 
TRAWNIK: 

PARK RÓŻANIEC

lp. Pozycja
jednostka miary

ilość Cena brutto

MATERIAŁY

1 szt

2 worek 80l 16,2 0

3 km 10 0

4 2,5 0

5 worek 80l 24 0

6 opakowanie 25 kg 180 0

7 0

8 opakowanie  0 0

9 kg 35,64 0

10 szt 20 0

11 szt 90 0

12 17,28 0

13 T 540 0

14 100 0

15 km 0

16 T 86,4 0

17 km 0

18 2,5 0

19 12,96 0

20 1,6 0

21 r-g 129,6 0

22 9,5 0

23 km 2,16 0

24 km 0

Łącznie cena
brutto

Rośliny -  Cena za wszystkie rośliny wykazane w załączonym spisie

Kora – Kora sosnowa stosowana do przykrycia maty ściółkującej 

Transport kory – Cena za dowóz kory do ogrodu

Mata+szpilki  -Mata ściółkująca polskie produkcji w kolorze czarnym o
gramaturze 50 g, szpilki z ocynkowanego drutu m2

Ziemia w workach -do przykrycia wysianych nasion, do sadzenia roślin

Nawóz I  - Nawóz wieloskładnikowy działający 1 miesiąc – używany do
sierpnia

Nawóz II - Nawóz wieloskładnikowy o długotrwałym działaniu ok. 6 miesięcy

Nasiona – Nasiona roślin jednorocznych

Nasiona trawy  - Nasiona firmy BARENBRUG- rodzaj mieszanki dobierany
zależnie od warunków panujących w ogrodzie
Paliki - Okrągłe drewniane paliki impregnowane ciśnieniowo o śr. 5 cm lub do
mniejszych roślin tyczki bambusowe 
Konstrukcja 3-palikowa  - Solidna konstrukcja z palików drewnianych do
wzmacniania sadzonych drzew

Darń - Darń wykorzystywana przy  zakładaniu trawnika z rolki m2

Żwir ozdobny  - Sortowany żwir (może być różnej wielkości i koloru)
stosowany jako ozdoba

Ziemia kompostowa - Żyzna ziemia stosowana do zakładania trawników m3

Transport ziemi kompostowej - Cena za dowóz ziemi do ogrodu

Żwir - Żwir wykorzystywany do rozluźnienia gliny

Transport żwiru - Cena za dowóz żwiru do ogrodu

Siatka na krety+szpilki  -plastikowa siatka zabezpieczająca trawnik przed
kretami, szpilki z drutu ocynkowanego. Rozłożenie siatki wiąże się z
dodatkowymi pracami ziemnymi m2

Geokrata – stosowana na skarpy do przytrzymania żwiru lub kory – wys 3cm m2

Agrowłóknina biała  - Agrowłóknina polskiego producenta służąca do
okrywania roślin przed zimą m2

Wynajęcie sprzętu ciężkiego - Cena za pracę koparki w ogrodzie
Rura drenażowa  - Rura wykorzystywana do  lepszego podlewania dużych
roślin mb
Transport bardzo dużych roślin  - Cena za dowiezienie roślin ze szkółki do
ogrodu

Transport darni - Cena za dowiezienie darni do ogrodu
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ROBOCIZNA

25 km 1,94 0

26 0

27 0

28 r-g 0

29 9,07 0

30 5,83 0

31 worek 80l 3,24 0

32 szt 11,88 0

33 szt 27 0

34 szt 34,56 0

35 szt 88,56 0

36 szt 162 0

37 szt 3,24 0

38 3,5 0

39 108 0

40 15,55 0

41 20 0

42 T 108 0

43 T 162 0

44 0

45 0

46 r-g 151,2

Transport - Koszt dojazdu do ogrodu 

Przygotowanie i oczyszczenie terenu - Oczyszczenie terenu z chwastów i
nieczystości pozostawionych po budowie – wyceniane indywidualnie

Wyznaczanie w terenie  - Wyznaczanie w terenie kształtu ogrodu lub
kształtów nawierzchni 
Nadzór nad kształtowaniem terenu  - Nadzór nad pracą koparki w czasie
kształtowania ternu 

Zrywanie darni - Usuniecie starego trawnika pod rabaty lub nowy trawnik m2

Rozkładanie maty -  rozłożenie czarnej maty i przypięcie jej szpilkami m2

Korowanie - Rozsypywanie kory na rabatach z worków 80l

Sadzenie krzewów i bylin  - Sadzenie roślin doniczkowych do wielkości
doniczki 10 l (C10) 
Sadzenie mniejszych roślin z bryłą  – rośliny mniejszych rozmiarów
sadzone z bryłą ziemi – bez doniczki, lub doniczka C15, C20
Sadzenie drzew do C30  - Sadzenie drzew do wielkości doniczki 30 litrów
(C30) lub niedużych drzew z gruntu
Sadzenie drzew powyżej C30 do C56  - Sadzenie drzew w doniczkach
powyżej 30 litrów lub śrenich roślin z gruntu

Sadzenie drzew od  C56  - Sadzenie drzew w doniczkach powyżej 56 litrów
lub bardzo dużych roślin z gruntu

Sadzenie cebul - Sadzenie jesienią roślin cebulowych
Rozkładanie siatki na krety  - Rozkładanie siatki na poziomie -10 cm od
poziomu trawnika, umocowanie jej szpilkami. Siatka rozkładana jest w
miejscach, w których będzie trawnik. m2

Rozplantowanie ziemi kompostowej  - Rozwiezienie ziemi kompostowej z
hałdy na teren ogrodu, zbieranie ziemi w ogrodzie pod rozłożenie siatki
przeciw kretom m3

Zakładanie trawnika z siewu  – Cena zawiera zniwelowanie terenu,
uzyskanie odpowiednich spadków, zaprawienie ziemi nawozem, wysianie
nasion, pierwsze podlanie w dniu wysiania nasion,   dosianie nasion, pierwsze
koszenie, krawędziowanie trawnika – nadanie odpowiedniego kształtu
poprzez przycięcie krawędzi m2

Zakładanie trawnika z rolki - Cena zawiera  zniwelowanie terenu, uzyskanie
odpowiednich spadków, zaprawienie ziemi nawozem, rozłożenie darni,
pierwsze podlanie w dniu rozłożenia darni,    pierwsze koszenie, m2

Rozsypanie żwiru - Rozsypywanie żwiru na glebie gliniastej w celu
rozluźnienia jej struktury
Rozsypanie żwiru ozdobnego  - Rozsypywanie żwiru na matach lub
układanie większych ozdobnych kamieni

Oprysk  - Oprysk przeciw chwastom lub chorobom – usługa wyceniana
indywidualnie

Wywóz śmieci - Wywóz nieczystości organicznych lub śmieci
pozostawionych po budowie – usługa wycenienia indywidualnie

Użycie glebogryzarki - Użycie glebogryzarki w celu spulchnienia gleby
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47 r-g 0

48 7,56 0

49 szt 0

50 szt 0

51 0

52 szt 0

53 szt 0

54 0

Cena brutto łącznie (zawiera 8% VAT) 0

robocizna brutto 0,00
robocizna netto 0,00
łącznie netto 0,00

VAT w całości 0,00

Użycie innego sprzętu  - Wykorzystanie innego sprzętu ogrodniczego –
usługa wyceniana indywidualnie

Rozkładanie geokraty – rozkładanie geokraty na skarpie pomiędzy roślinami m2

Usunięcie roślin  - Usunięcie z ogrodu starych roślin – usługa wyceniana
indywidualnie

Przesadzanie roślin  - Przesadzanie starszych roślin w inne miejsce w
ogrodzie – usługa wyceniana indywidualnie

Pielenie - Usunięcie chwastów z rabat – usługa wyceniana indywidualnie m2

Okrycie roślin na zimę  - Okrycie roślin białą agrowłókniną, kopczykowanie
mniejszych roślin

Cięcie roślin - Cięcie pielęgnacyjne roślin – usługa wyceniana indywidualnie

WYCENY ZAWARTE W KOSZTORYSIE WAŻNE DO
3O LISTOPADA 2023r.

Ceny podane w kosztorysie moga ulec zmianie w przypadkach
niezaleznych od Wykonawcy – np. zmiana cen materiałów w trakcie
realizacji lub zmiana stawki VAT.

Punkt 26 – przygotowanie ternu pod rabaty – spulchnienie glebogryzarką,
oczyszczenie z rosnących chwastów, oczyszczenie ziemi na trawnik z już
rosnących chwastów – nie ma możliwości usunięcia tego co jest w ziemi i
jeszcze nie wykiełkowało
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