
Planowany zakres prac dla Rejonu I w odniesieniu do części 1

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

1 Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi próchnicznej w ilości 10 m3 m3 10

2
Zakup, dowóz i rozścielenie 50 szt. worków 50 litrowych ziemi 

próchnicznej.
szt.

50

3

2-krotna pielęgnacja bylin na pow. 2500 m
2
, usunięcie przekwitłych 

kwiatostanów, zakup, rozsianie i zmieszanie z ziemią  granulowanego 

nawozu mineralnego wieloskładnikowego, wywóz odpadów 

zaśmiecających

m2

5000

4

2-krotna pielęgnacja bylin na pow. 585 m2, usunięcie przekwitłych 

kwiatostanów, zakup, rozsianie i zmieszanie z ziemią  granulowanego 

nawozu mineralnego wieloskładnikowego, wywóz odpadów 

zaśmiecających.

m2

1170

5

3-krotne podlanie powierzchni 45 + 220 + 666 + 330 + 580 + 76 = 

1917 m2  rabat bylinowych. W cenę należy wliczyć zakup wody 40 

l/1m2, dostarczenie wody na miejsce, dodanie nawozu i  podlanie 

roślin za pomocą węża lub konewki. 

m2

5751

Dodatek nr 7a

 Rejon I – planowany zakres prac w 2022 r.



Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

6

3-krotne podlanie 20 szt. drzewek. W cenę należy wliczyć zakup wody 

– 40 l/1szt. drzewka, dostarczenie wody na miejsce,  podlanie za 

pomocą węża lub konewki.

szt.

60

7

Zakup i wysadzenie bylin i krzewinek  jakości I w pojemnikach o 

pojemności 1,5 l-2,0 l: Barwinek pospolity 10 szt., Trzmielina 

fortune'e 'Emerald Gaiety' 20 szt., Bluszcz pospolity 10 szt., Hosta 

'Wide Brim' 15 szt., Zawciąg nadmorski 'Alba' 15 szt.,  Bodziszek 

czerwony 'Max Frei' 5 szt., Liliowiec ogrodowy 'Stella d'Oro' 5 szt. 

podlewanie w miarę potrzeby, wywóz odpadów zaśmiecających /ul. 

Katowicka, wysepki ul. Śląska, Jana Pawła II, Os. Tuwim/

szt.

80

8

Zakup i wysadzenie krzewów w pojemnikach o pojemności 2 l – 3 l: 

kosodrzewina 20 szt., Berberys Thunberga „Bagatelle” 20 szt., 

Hortensja pnąca 10 szt., Pięciornik o kwiatach żółtych 20 szt., Tawułka 

„Anthony Water” 20 szt., irga Dammera 'Major' 10 szt.,Hortensja 

bukietowa 'Grandiflora' 20 szt., podlewanie w miarę potrzeby, wywóz 

odpadów zaśmiecających

szt.

120

9

Zakup i wysadzenie 50 szt. róż wielokwiatowych I jakości odmiany 

Montana oraz Fresia,  podlanie po posadzeniu, wywóz odpadów 

zaśmiecających /Park Hutniczy, Rynek, Wojskowe Zakłady 

Mechaniczne/.

szt.

50

 Rejon I – planowany zakres prac w 2022 r.

 Rejon I – planowany zakres prac w 2022 r.



Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość
1 2 3 4

10

5-krotna pielęgnacja różanek, zakup, rozsianie i wymieszanie z górną 

warstwą gleby granulowanego nawozu mineralnego do róż w ilości 25 

kg, zimowym zabezpieczeniem na powierzchni 467,5 m2 / 2224 szt. 

wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających /w ramach pielęgnacji 

należy usuwać przekwitłe kwiatostany/. 

m2

2337,5

11
1-krotna pielęgnacja róży rugosy na pow. 42 m2 wraz z usunięciem 

odpadów zaśmiecających (ul. Katowicka – Skwer Halora)
m2

42

12

Wykonanie 2-krotnego oprysku chemicznego różanek – 2224 szt. 

środkami owadobójczymi, grzybobójczymi /zakup wskazanego przez 

Zamawiającego środka chemicznego do oprysku całości/

jeden 

oprysk 

całości 2

13
Założenie 200 m2 powierzchni trawiastych- przekopanie, zagrabienie, 

zakup i wysianie 15 kg nasion traw, ubicie powierzchni / przedepty, 

teren zadarniony/ wywóz odpadów

m2

200

14
Zakup kory średnio mielonej 80 szt. worków 80 litrowych oraz jej 

rozścielenie pod krzewami i bylinami
szt.

80

15

1-krotne przycięcie  300 szt. krzewów o średnicy korony do 2 m, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z usunięciem odpadów 

zaśmiecających

szt.

300

16

1-krotne przycięcie  250 szt. krzewów o średnicy korony do 2 m, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z usunięciem odpadów 

zaśmiecających

szt.

250

 Rejon I – planowany zakres prac w 2022 r.



Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

17

1-krotne przycięcie  100 szt. krzewów o średnicy korony powyżej 2 m, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z usunięciem odpadów 

zaśmiecających

szt.

100

18
2,5-krotne cięcie żywopłotów na powierzchni 4392 m2, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby, spulchnianie gleby i usunięcie 

samosiewów innego gatunku oraz wywóz odpadów zaśmiecających 

m2 10980

19
2-krotne obcięcie odrostów korzeniowych i samosiewów – 80 szt. 

wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających
szt. 160

20
Usunięcie krzewów o powierzchni 25 m2  wraz z karczowaniem, 

wywóz odpadów zaśmiecających
m

2 25

Strona 5



Planowany zakres prac dla Rejonu II w odniesieniu do części 1

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

1 Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi próchnicznej w ilości 10 m
3

m
3 10

2
Zakup, dowóz i rozścielenie 50 szt. worków 50 litrowych ziemi 

próchnicznej 
szt. 50

3
1-krotna pielęgnacja róży rugosy na pow. 150 m2 wraz z usunięciem 

odpadów zaśmiecających (ul. Mysłowicka)
m2 150

4

2-krotna pielęgnacja bylin na pow. 744,50 m2, zakup, rozsianie i 

wymieszanie z ziemią 20 kg granulowanego nawozu mineralnego 

wieloskładnikowego, usunięciem przekwitłych kwiatostanów, wywóz 

odpadów zaśmiecających

m2 1489

Dodatek nr 7a

 Rejon II – planowany zakres prac w 2022 r.



5

3-krotne podlanie powierzchni 130 + 17 + 126 + 38 = 311 m2  rabat 

bylinowych. W cenę należy wliczyć zakup wody 40 l/1m2, 

dostarczenie wody na miejsce, dodanie nawozu i  podlanie roślin za 

pomocą węża lub konewki. 

m2 933

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

6

3-krotne podlanie 20 szt. drzewek. W cenę należy wliczyć zakup 

wody – 40 l/1szt. drzewka, dostarczenie wody na miejsce,  podlanie 

za pomocą węża lub konewki. 

szt. 60

7

Zakup i wysadzenie krzewów w pojemnikach o pojemności 2 l – 3 l:  

Kosodrzewina 10 szt., Jałowiec płożący „Ice Blue” 5 szt., Tawułka 

„Goldflame” 10 szt., Tawulec pogięty 'Crispa' – 20szt, Berberys 

Thunberga 'Admiration' – 15szt, podlewanie w miarę potrzeby., 

wywóz odpadów zaśmiecających  /ul. Komuny Paryskiej, Urząd Stanu 

Cywilnego/

szt. 60

8

Zakup i wysadzenie bylin i krzewinek w pojemnikach o pojemności 

1,5 l – 2,0 l: Funkia 'Francee' 10 szt., funkia 'Golden Tiara' 10 szt., 

Barwinek pospolity 20 szt., Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' 10 

szt., Bluszcz pospolity 10 szt., podlewanie w miarę potrzeby, wywóz 

odpadów zaśmiecających /ul. Komuny Paryskiej, zieleniec Dorotka/

szt. 60

 Rejon II – planowany zakres prac w 2022 r.



9
Zakup i wysadzenie 10 szt. Grabu pospolitego kopanego  o wysokości  

80-100 cm, podlanie, wywóz odpadów 
szt. 10

10
Zakup kory średniomielonej  80 szt. worków 80 litrowych oraz jej 

rozścielenie pod krzewami, bylinami.
szt. 80

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

11

5-krotna pielęgnacja różanek, zakup, rozsianie i wymieszanie z górną 

warstwą gleby granulowanego nawozu mineralnego do róż w ilości 

25 kg, zimowym zabezpieczeniem na powierzchni 162 m2 / 520 szt., 

podlewaniem w miarę potrzeby wraz z usunięciem odpadów 

zaśmiecających /w ramach pielęgnacji należy usuwać przekwitłe 

kwiatostany/

m2 810

12
Wykonanie 2- krotnego oprysku chemicznego różanek – 520 szt. 

środkami owadobójczymi, grzybobójczymi /zakup wskazanego przez 

Zamawiającego środka chemicznego do oprysku całości/

jeden 

oprysk 

całości

2

13

Wykonanie 2-krotnego oprysku chemicznego 4 szt. krzewów 

różaneczników o średnicy korony do 3 m środkami grzybobójczymi, 

owadobójczymi /zakup wskazanego przez Zamawiającego środka 

chemicznego do oprysku całości/

jeden 

oprysk 

całości

2

14

Zakup i wysadzenie  30 szt. róż wielokwiatowych I jakości odmiany 

Montana,  podlanie po posadzeniu, wywóz odpadów zaśmiecających 

/ul. Powstańców/

szt. 30

 Rejon II – planowany zakres prac w 2022 r.



15
Zakup i wysadzenie 30 szt. róż  nostalgicznych 'My Girl'  jakości I,  

podlanie po posadzeniu, wywóz odpadów zaśmiecających /Park 

Miejski/

szt. 30

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

16
Założenie 150 m2 powierzchni trawiastych- przekopanie, zagrabienie, 

zakup i wysianie 6 kg nasion traw, ubicie powierzchni / przedepty, 

teren zadarniony/ wywóz odpadów

m2 150

17

2-krotne przycięcie  250 szt. krzewów o średnicy korony do 2 m, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z usunięciem odpadów 

zaśmiecających

szt. 500

18

2-krotne przycięcie  200 szt. krzewów o średnicy korony powyżej 2 

m, odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z usunięciem odpadów 

zaśmiecających

szt. 400

19

2-krotne przycięcie (podkrzesanie, usunięcie suchych i złamanych 

gałęzi, formowanie) 50 szt. krzewów – cisów, formy drzewiastej o 

średnicy korony powyżej 2 m, odchwaszczanie w miarę potrzeby 

wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających

szt. 100

20
2,5-krotne cięcie żywopłotów na powierzchni 3216 m2, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby, spulchnianie gleby i usunięcie 

samosiewów innego gatunku oraz wywóz odpadów zaśmiecających 

m2 8040

 Rejon II – planowany zakres prac w 2022 r.



21
1-krotne obcięcie odrostów korzeniowych i samosiewów – 200 szt. 

wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających
szt. 200

22
Usunięcie krzewów o powierzchni 25 m2  wraz z karczowaniem, wywóz 

odpadów zaśmiecających
m

2 25

Strona 2



Planowany zakres prac dla Rejonu III w odniesieniu do części 1

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

1 Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi próchnicznej w ilości 10 m3 m3 10

2
Zakup, dowóz i rozścielenie 50 szt. worków 50 litrowych ziemi 

próchnicznej.
szt. 50

3
Zakup kory średnio mielonej  50 szt. worków 80 litrowych oraz 

jej rozścielenie pod krzewami i bylinami
szt. 50

4

2-krotna pielęgnacja bylin i krzewów na pow. 1000 m2, zakup i 

rozsianie granulowanego nawozu mineralnego 

wieloskładnikowego, usunięcie przekwitłych kwiatostanów, 

wywóz odpadów zaśmiecających

m2 2000

5
2-krotna pielęgnacja bylin na pow. 2374 m2 wraz z 

podlewaniem w miarę potrzeby, usunięcie przekwitłych 

kwiatostanów, wywóz odpadów zaśmiecających.

m2 4748

6

2-krotne podlewanie bylin i krzewów na powierzchni 3500 m2. 

W cenę należy wliczyć zakup wody 40l/1m2, dostarczenie 

wody na miejsce i podlanie za pomocą węża lub konewki.
m2 7000

Dodatek nr 7a

 Rejon III – planowany zakres prac w 2022 r.



Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

7

3-krotne podlewanie  50 szt. drzew (Lasek Bytkowski).W cenę 

należy wliczyć zakup wody 40l/1szt drzewa, dostarczenie 

wody na miejsce i podlanie za pomocą węża lub konewki.

szt. 150

8
1-krotna pielęgnacja róży rugosy na pow. 60 m2 wraz z 

usunięciem odpadów zaśmiecających (ul. Wróblewskiego).
m2 60

9

Zakup i wysadzenie krzewów w pojemnikach o pojemności 2 l 

– 3 l: Irgi"Coral Beauty" 10 szt., Pięciornik o kwiatach żółtych 

10 szt., Tawułka „Anthony Waterer” 10 szt., Tawułka 

„Goldmound” 10 szt., Hortensja ogrodowa 10 szt.,   

podlewanie w miarę potrzeby, wywóz odpadów 

zaśmiecających

szt. 50

10

Zakup i wysadzenie bylin w pojemnikach o pojemności 1,5 l – 

2,0 l: Omieg 10 szt., Żurawka „Palace Purple” 10 szt., 

Wiesiołek „Macrocarpa” 20 szt, Barwinek 20 szt., podlewanie 

w miarę potrzeby, wywóz odpadów zaśmiecających

szt. 60

11
Zakup i wysadzenie 10 szt. grabu pospolitego kopanego o 

wysokości 80-100 cm, podlanie, wywóz odpadów (Park 

Bytkowski – Harcówka)

szt. 10

 Rejon III – planowany zakres prac w 2022 r.



12

5-krotna pielęgnacja różanek, zakup, rozsianie i wymieszanie z 

górną warstwą gleby  granulowanego nawozu mineralnego do 

róż  w ilości 10 kg, zimowym zabezpieczeniem na powierzchni 

124 m2/450 szt. wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających 

/w ramach pielęgnacji należy usuwać przekwitłe kwiatostany/ 

m
2 620

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

13

Wykonanie 2 oprysków chemicznych różanek – 450 szt. 

środkami owadobójczymi, grzybobójczymi /zakup wskazanego 

przez Zamawiającego środka chemicznego do oprysku całości/

jeden oprysk 

całości
2

14
Założenie 100 m

2 
powierzchni trawiastych -  przekopanie, 

zagrabienie, zakup i wysianie 15 kg nasion traw, ubicie 

powierzchni / przedepty, teren zadarniony / wywóz odpadów

m2 100

15

2–krotne przycięcie 150 szt. krzewów o średnicy korony do 2 

m, odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z usunięciem 

odpadów zaśmiecających.

szt. 300

16

2-krotne przycięcie 100 szt. krzewów o średnicy korony 

powyżej 2 m, odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z 

usunięciem odpadów zaśmiecających.

szt. 200

17

2,5-krotne cięcie żywopłotów na powierzchni 2444m2, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby, spulchnianie gleby i 

usunięcie samosiewów innego gatunku oraz wywóz odpadów 

zaśmiecających.

m2 6110

 Rejon III – planowany zakres prac w 2022 r.



18
2-krotne obcięcie odrostów korzeniowych i samosiewów – 150 

szt. wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających
szt. 300

19
Usunięcie krzewów o powierzchni 25 m

2 
 wraz z 

karczowaniem, wywóz odpadów zaśmiecających
m2 25

20
Wykonanie 50 m2 trawnika z rolki wraz z nawożeniem i 

podlewanie w miarę potrzeby do czasu zakorzenienia (trawa z 

rolki wyprodukowana pod folią)

m2 50

Strona 3



Planowany zakres prac dla Rejonu IV w odniesieniu do części 1

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

1 Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi próchnicznej w ilości 10 m3
m

3

10

2
Zakup, dowóz i rozścielenie 30 szt. 50 litrowych worków ziemi 

próchnicznej 
szt.

30

3
2-krotna pielęgnacja bylin na pow. 1173 m2 wraz z 

podlewaniem w miarę potrzeby, usunięcie przekwitłych 

kwiatostanów, wywóz odpadów zaśmiecających

m
2

2346

4

2-krotna pielęgnacja bylin na pow. 1300 m2, zakup i rozsianie 

granulowanego nawozu mineralnego wieloskładnikowego w 

ilości 25 kg, usunięcie przekwitłych kwiatostanów, wywóz 

odpadów zaśmiecających

m
2

2600

5

2-krotna pielęgnacja bylin nowo nasadzonych (Park Górnik, 

Budryka, Park Ludowy) na pow. 1180 m2, usuniecie odpadów 

zaśmiecających

m
2

2360

Dodatek nr 7a

 Rejon IV – planowany zakres prac w 2022 r.



6

2-krotne podlewanie bylin i krzewów nowo nasadzonych 

(Park Górnik, Budryka, Park Ludowy) – 4000 m2. W cenę 

należy wliczyć zakup wody 40l/1m2  krzewu, dostarczenie 

wody na miejsce i podlanie za pomocą węża lub konewki.

m
2

8000

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

7

2-krotne podlewanie drzew nowo nasadzonych (Park Górnik, 

Budryka, Park Ludowy) – 1200 szt. W cenę należy wliczyć 

zakup wody – 40l/1szt drzewka, dostarczenie wody na 

miejsce i podlanie za pomocą węża lub konewki.

szt.

2400

8

Wysadzenie  roślin cebulowych wraz z zaprawieniem 

środkiem grzybobójczym.  Zakup zdrowych cebul  I jakości: 

300 szt cebul tulipanów - mieszańce Darwina (wielkość 

cebulek tulipanów w obwodzie 12/13 cm), zakup środka 

grzybobójczego do zaprawy /palisada Urząd Miasta – 

Michałkowice, Planty Michałkowickie/

szt.

300

9

Zakup i wysadzenie bylin w pojemnikach o pojemności 1,5 l-

2,0 l: lawenda 20 szt., hosta sieboldiana 20 szt, Pachysandra 

terminalis 20szt., Miscanthus sinensis 20 szt., Salvia 

nemorosa 20 szt., Eonymus 20 szt., podlewanie w miarę 

potrzeby, wywóz odpadów zaśmiecających.

szt.

120

 Rejon IV – planowany zakres prac w 2022 r.



10

Zakup i wysadzenie krzewów w pojemnikach 2,0 l- 3,0 l: 

Spiraea japonica 'Goldmound' 10 szt., Spiraea japonica 

‘Golden Princes’ 10 szt., Berberys ‘Orange Rocket’ 10 szt, 

Sedum Spectabile' 10 szt., Hydrangea macrophylla 10 szt., 

Pennisetum alopecuroides viridescens 20 szt., Pennisetum 

alopecuroides ‘Moundry’ 20 szt.,   Pennisetum alopecuroides 

‘Hameln’ 10 szt.podlewanie w miarę potrzeby, wywóz 

odpadów zaśmiecających.

szt.

100

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

11

Zakup i wysadzenie róż parkowych odmiany Grand Hotel I 

jakości, podlanie po posadzeniu, wywóz odpadów 

zaśmiecających.

szt.

25

12
Zakup kory średnio mielonej 50 szt. worków 80 litrowych oraz 

jej rozścielenie pod krzewami i bylinami
szt.

50

13

5-krotna pielęgnacja różanek, zakup, rozsianie i 

wymieszaniem z górną warstwą gleby  granulowanego 

nawozu mineralnego do róż w ilości 11 kg, zimowym 

zabezpieczeniem na powierzchni 155 m2/600 szt., 

podlewaniem w miarę potrzeby wraz z usunięciem odpadów 

zaśmiecających /w ramach pielęgnacji należy usuwać 

przekwitłe kwiatostany/. 

m
2

775
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Wykonanie 2-krotnego oprysku chemicznego różanek - 600 

szt. środkami owadobójczymi, grzybobójczymi /zakup 

wskazanego przez Zamawiającego środka chemicznego do 

oprysku całości/

jeden 

oprysk 

całości
2

15
Założenie 150 m2 powierzchni trawiastych- przekopanie, 

zagrabienie, zakup i wysianie 30 kg nasion traw, ubicie 

powierzchni / przedepty, teren zadarniony / wywóz odpadów

m
2

150

Lp Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

16

Wykonanie 50  m² trawnika z rolki wraz z nawożeniem i 

podlewaniem w miarę potrzeby do czasu zakorzenienia 

(trawa z rolki wyprodukowana pod folią)

m2

50

17

2-krotne przycięcie  250 szt. krzewów o średnicy korony do 2 

m, odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z usunięciem 

odpadów zaśmiecających

szt.

500

18

2-krotne przycięcie  150 szt. krzewów o średnicy korony 

powyżej  2 m, odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z 

usunięciem odpadów zaśmiecających

szt.

300

19

2,5-krotne cięcie żywopłotów na powierzchni 3586 m2, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby, spulchnianie gleby i 

usunięcie samosiewów innego gatunku oraz wywóz odpadów 

zaśmiecających 

m
2

8965
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20

2-krotne przycięcie (podkrzesanie, usunięcie suchych i 

złamanych gałęzi, formowanie) 50 szt. krzewów formy 

drzewiastej o średnicy korony powyżej 2 m, odchwaszczanie 

w miarę potrzeby wraz z usunięciem odpadów 

zaśmiecających

szt.

100

21
2-krotne obcięcie odrostów korzeniowych i samosiewów – 

100 szt. wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających
szt.

200

22
Usunięcie krzewów o powierzchni 25 m2  wraz z 

karczowaniem, wywóz odpadów zaśmiecających
m

2

25
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Planowany zakres prac dla Rejonu V w odniesieniu do części 1

Lp. Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość
1 2 3 4

1 Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi próchnicznej w ilości 10 m3 m3 10

2
Zakup, dowóz i rozścielenie 50 szt. worków 50 litrowych 

ziemi próchnicznej 
szt. 50

3

2-krotna pielęgnacja bylin na pow. 1097 m2
, wraz z 

podlewaniem w miarę potrzeby, usunięcie przekwitłych 

kwiatostanów, wywóz odpadów zaśmiecających

m2 2194

4

2-krotna pielęgnacja bylin i krzewów na pow. 900 m2 , zakup, 

rozsianie i wymieszanie z ziemią nawozu mineralnego 

wieloskładnikowego wraz z  usunięciem przekwitłych 

kwiatostanów, wywóz odpadów zaśmiecających.

m2 1800

5

3-krotne podlewanie krzewów, krzewinek i bylin (Park 

Pszczelnik) na powierzchni 438 m2. W cenę należy wliczyć 

zakup wody 40l/1m2, dostarczenie wody na miejsce i 

podlanie za pomocą węża lub konewki. 

m2 1314

Dodatek nr 7a

 Rejon V – planowany zakres prac w 2022 r.
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3-krotne podlewanie 280 szt. drzew (Park Pszczelnik). W 

cenę należy wliczyć zakup wody 40l/1szt drzewa, 

dostarczenie wody na miejsce i podlanie za pomocą węża 

lub konewki. 

szt. 840

Lp. Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość

1 2 3 4

7

1-krotny oprysk środkiem chemicznym chwastobójczym 

pow. 70 m2  skarpy wykonanej z kształtek betonowych 

ażurowych /ul. Słoneczna/. Zakup  środka chwastobójczego 

do oprysku, usunięcie obumarłych chwastów, wywóz 

odpadów zaśmiecających

jeden 

oprysk  

całości

1

8
Zakup kory średnio mielonej 50 szt. worków 80 litrowych 

oraz jej rozścielenie pod krzewami i bylinami
szt. 50

9

Zakup i wysadzenie bylin w pojemnikach o pojemności 1,5 l-

2,0 l : Hosta odm. August Moon 10 szt., Lawenda 10 szt., 

Miscanthus sinensis 10 szt. podlanie w miarę potrzeby

szt. 30

10
Zakup i wysadzenie krzewów irgi odm. Dammera 20 szt., 

pięciornik o kwiatach żółtych 15 szt., podlewanie w miarę 

potrzeby, wywóz odpadów zaśmiecających

szt. 35
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Założenie 150 m2 powierzchni trawiastych - przekopanie, 

zagrabienie, zakup i wysianie 15 kg nasion traw, ubicie 

powierzchni / przedepty, teren zadarniony / wywóz 

odpadów

m2 150

12

2-krotne przycięcie 100 szt. krzewów o średnicy korony do  2 

m, odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z usunięciem 

odpadów zaśmiecających

szt. 200

13

2-krotne przycięcie 150 szt. krzewów o średnicy korony 

powyżej 2 m, odchwaszczanie w miarę potrzeby wraz z 

usunięciem odpadów zaśmiecających

szt. 300

Lp. Wyszczególnienie prac do wykonania
Jednostka 

miary

Planowana 

Ilość
1 2 3 4

14

2,5–krotne cięcie żywopłotów na powierzchni 1900 m2, 

odchwaszczanie w miarę potrzeby, spulchnianie gleby i 

usunięcie samosiewów innego gatunku oraz wywóz 

odpadów zaśmiecających 

m2 4750

15
Zakup i wysadzenie wisterii 20 szt., podlewanie w miarę 

potrzeby, wywóz odpadów zaśmiecających
szt. 20

16
2-krotne obcięcie odrostów korzeniowych i samosiewów – 

100 szt. wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających
szt. 200

17
Usunięcie krzewów o powierzchni 25 m2  wraz z 

karczowaniem, wywóz odpadów zaśmiecających
m2 25

18

Zakup i wysadzenie 50 szt. róż parkowych odm. Grant Hotel I 

jakości, podlanie po posadzeniu, wywóz odpadów 

zaśmiecających

szt. 50
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Wykonanie 50 m2 trawnika z rolki wraz z nawożeniem i 

podlewanie w miarę potrzeby do czasu zakorzenienia (trawa 

z rolki wyprodukowana pod folią)

m2 50

20
1-krotna pielęgnacja róży pomarszczonej na pow. 120 m2 

wraz z usunięciem odpadów zaśmiecających (Rzęsa)
m2 120
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