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Zakres rzeczowy  

specyfikacja roślin, przedmiar  
 

 

1. Zakres rzeczowy dla zadania: 

W ramach prac przewiduje się między innymi: 

1) Przygotowanie terenu pod nasadzenia: 

▪ Ściągnięcie z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia darni oraz nadwyżki ziemi   

▪ Karczowanie pozostałych korzeni 

▪ Wymiana gruntu na głębokość 5 cm, wyrównanie (powierzchnia po wyrównaniu winna 

być obniżona o 5cm w stosunku do istniejącego gruntu),  

▪ Uprawa gleby na głębokość 20 -30 cm 

▪ Nawiezienie i rozścielenie 5 cm ziemi urodzajnej 

▪ Rozłożenie agrowłókniny – zalecana brązowa lub czarna ze stabilizacją UV o 

gramaturze min 50g/m2, przymocowana do podłoża za pomocą szpilek  
▪ Ściółkowanie korą ogrodniczą warstwą grubości ok. 5 cm, kora iglasta, 

przekompostowana, drobnomielona  

▪ Eko Bord - przy zakładaniu eko bordu górna krawędź listwy eko bordu nie powinna 

wystawać więcej niż 2 cm powyżej rozdzielanych powierzchni, zalecana wysokość eko 

bordu min 45 mm x 1000mm, sposób jego montażu winien być zgodny z zaleceniami 

producenta  

3) Elementy wyposażenia 

▪ Zakup i montaż ławek parkowych - 3 sztuk, zgodnie z instrukcją producenta 

▪ Zakup i montaż kosza na śmieci - 1 sztuka, zgodnie z instrukcją producenta 

4) Nasadzenia roślin: 

▪ wyznaczenie miejsc sadzenia,  

▪ wykopanie dołów  o  średnicy  i  głębokości dwukrotnie większej od wielkości bryły 

korzeniowej krzewu (średnio 0,5 m x 0,5 m), bylin i traw (średnio 0,3 x 0,3 m) 

▪ Sadzenie z zaprawą do połowy dołów 

▪ rozplantowanie  nadmiaru  ziemi 

▪ 2-krotne  podlanie roślin (zaraz po posadzeniu i w dniu następnym), 

  

 

5) Liczbę i specyfikację roślin do nasadzeń oraz pozostałych materiałów przedstawia tabela: 

Zestawienie i typy materiałów 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wielkości udzielonego zamówienia  w 

zależności od ceny oferty najkorzystniejszej (do 30%), tj. zamiany zakresu dotyczącego 

zwiększenia, zmniejszenia lub rezygnacji w ramach opisanego zakresu, zgodnie z zakresem 

rzeczowym opisanym w zapytaniu, w przypadku zmian potrzeb i możliwości finansowych, 

pod warunkiem nie przekroczenia równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro. 
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Wykaz materiału roślinnego 

Nr 

rośliny 
Nazwa łacińska Nazwa polska 

rozstaw 

sadzenia 

(orientacyjny) 

ilość 

szt./m2 

ilość 

sztuk 

Parametry techniczne 

sadzonki 

KRZEWY IGLASTE 

1 
Taxus x media 

Hicksii 
Cis pośredni 1,0 x 1,0 m 1 41 C3; 30-50 

    
suma 41 

 

 

KRZEWY LIŚCIASTE 

2 

 

Cornus alba 

'Sibirica 

Variegata' 

 

Dereń biały 1,5 x 1,5 
 

30 C3; 40-60 

3 

 

Cotinus 

coggygria 'Royal 

Purple'XXL 

 

Perukowiec 

podolski 
1,0 x 1,0  1 27 C7,5: 60-80 

4 

Hydrangea 

paniculata 

'Limelight'PBRXXL 

 

Hortensja 

bukietowa 
1,2 x 1,2 

 
26 C10; 40-60 

        suma 83   

BYLINY I TRAWY 

5 

 

Deschampsia 

cespitosa 

'Goldtau' 

 

Śmiałek 

darniowy  5szt/m2 150 C5; 

6 

 

Hemerocallis 

'Forty Second 

Street' 

 

Liliowiec 

ogrodowy  
5szt/m2 32 C1,5 

7 

 

Miscanthus 

sinensis 'Adagio' 

 

Miskant chiński 
 

3szt/m2 45 C1,5 

8 

 

Pennisetum 

alocuperoides 

'Hameln' 

 

Rozplenica 

japońska  
3szt/m2 192 C1,5 

9 

 

Sedum 'Birthday 

Party'PBR 

 

Rozchodnik 

ogrodowy  
5szt/m2 155 C5 

10 
Tulipa  (IV/V) z 

grupy Triumph 

Ciemno różowy 

- 50% 

Biały - 50 % 

Co 12 cm 70sxt/m2 2171 Obw. 11/12 

      suma  byliny i 574   
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Nr 

rośliny 
Nazwa łacińska Nazwa polska 

rozstaw 

sadzenia 

(orientacyjny) 

ilość 

szt./m2 

ilość 

sztuk 

Parametry techniczne 

sadzonki 

trawy 

   

rośliny 

cebulowe 
2171 

 

 

 

Bilans obsadzeń - przedmiar 

 
Prace przygotowawcze: 

- połaciowe usunięcie darni wraz z chwastami, karczowanie istniejących krzewów 

- usunięcie zanieczyszczeń grubych, np. kamieni, gruzu itp. 

- uprawa gleby na głębokość 20 -30 cm 

 - nawiezienie i rozścielenie 5 cm ziemi  

- wyrównanie terenu m2 242,60 

Rozłożenie agrowłókniny – zalecana brązowa lub czarna ze stabilizacją UV o gramaturze min 

50g/m2, przymocowana do podłoża za pomocą szpilek  

 m2 266,86 

Zakup z dostawą  ( ziemi urodzajnej) gr.5 cm 

 m3 12,13 

Transport i posadzenie krzewów iglastych  na terenie płaskim, zaprawa dołów do połowy 

głębokości 

dołek o wym. 0,5x0,5 m szt. 41 

Transport i posadzenie krzewów liściastych  na terenie płaskim, zaprawa dołów do połowy 

głębokości, 

dołek o wym. 0,5x0,5 m 

 szt. 83 

Transport i posadzenie bylin i traw ozdobnych 

dołek o wymiarach 0,3x0,3 m 

 szt.  574 

Posadzenie roślin cebulowych  

 szt. 2171 

Zakup z dostawą i rozłożeniem kory ogrodniczej, drobnomielonej gr.5 cm 

 m3 12,13 

Zakup z dostawą i ułożeniem obrzeży trawnikowych typu ECOBORD UNI - oddzielające 

nasadzenia zieleni od trawnika 

 mb 32 

Zakup i montaż ławki parkowej (ławka Skała 02.083 ZANO lub równoważna) 

 szt 3 

Zakup i montaż kosza na śmieci (kosz TINO 03.034 ZANO lub równoważny) 

 szt 1 
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