
KOSZTORYS INWESTORSKI
 Nazwa zadania   

Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych na dz. nr 41/7(obręb 3 arkusz 69) oraz dz. nr 11/ 4
 (obręb 3, arkusz 772) przy Al. Niepodległości w Inowrocławiu.

               
1 2 3 4 5 6 7 8
Lp Podstawy Opis pozycji kosztorysowych Specyfikacja 

techniczna 
J. m. Ilość 

(obmiar)
Cena 
jednostkow
a  (w zł 
btutto)

Wartość 
( w zł 
brutto)

Z.00.00 ZIELEŃ 
1 Z-00.00 Przygotowanie podłoża do sadzenia 

roślin  w tym usunięcie istniejącej 
darni.

m2 278,5

2 Z- 00.00 Sadzenie krzewów liściastych i 
iglastych (obejmuje koszt materiału i 
sadzenie roślin)

- - -

Cotoneaster  dammeri  'Coral  Beauty’–
irga  Damera

Wysokość rośliny 
30 -40 cm, 
pojemnik       C 
-2(3)

szt.
58

Euonymus  fortunei  ’Emeral'n  Gold'  -
trzmielina fortune,a

Wysokość rośliny 
30 -40 cm, 
pojemnik       C 
-2(3)

szt.
148

Forsythia intermedia 'Maluch' – forsycja
pośrednia

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik       C 
-2(3)

szt.
109

Syringa meyeri ’Palibin’ – lilak Meyera ‘
Palibin’

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik       C 
-2(3)

szt.
90

Waigela   florida'Victoria'-  krzewuszka
lub Berb. Tunbergi 'Pink Queen'

Wysokość rośliny 
50 - 70cm, 
pojemnik       C 
-2(3)

szt.
40

Waigela florida „Red Prince”- 
krzewuszka  cudowna  

Wysokość rośliny 
50 - 70cm, 
pojemnik       C 
-2(3)

szt.
50

Potentila fruticosa 'Goldstar' – pięciornik 
krzewiasty

Wysokość rośliny 
30 -40 cm, 
pojemnik       C 
-2(3)

szt.
80

3 Z- 00.00 Sadzenie roślin iglastych (obejmuje 
koszt materiału, transportu i sadzenia 
roślin)

 
Juniperus chinensis ‘Plumosa Aurea’ – 

jałowiec chiński  

 Średnica rośliny 
50- 60 cm

(PojemnikC 3 (5)

szt. 6

Juniperus horizontalis ‘  Prince of Wales'

– jałowiec płożący

Średnica rośliny 
35-50 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 38

Juniperus sabina ‘Tamariscifoliae’-   

jałowiec sabiński

Średnica rośliny 
35-50 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 43



Juniperus sabina ‘Variegata’ – jałowiec 

sabiński                          

Średnica rośliny 
35-50 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 26

3 Z- 00.00 Sadzenie bylin i krzewinek (cena 
obejmuje materiał, transport i sadzenie 
roślin).
Aster dumosus  'Blaubux' – aster 
krzaczasty odm. niebieska

Pojemnik C1 szt. 26

Hemerocalis hybrida „Stella de Oro” – 

liliowiec odm.żółta

Pojemnik  C1 szt. 76

Lavandula angustifolia 'Hidcote' – 

lawenda wąskolistna

Pojemnik C1 szt. 94

Clematis  heracelifolia  'Casandra'  –
powojnik bylinowy

Pojemnik  C2

wysokość 70 -90 
cm

szt. 33

4 Z- 00.00
Wykonanie opaski z grysu 

czerwonego na 
agrowłókninie

m2 15,5
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