
DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA  WYKONANIA  PRZEDMIARU  ROBÓT.

a. Projekt techniczny.
b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072)  w sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego.

2. PODSTAWOWE  ZA ENIA  KOSZTORYSOWE.

a. Wycen  przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowi zuj cych KNR-ów,
b. Transport  odpadów na odleg  5 km,
c. Inne ustalenia maj ce wp yw na wycen  i wykonanie przedmiaru robót zosta y zawarte w projekcie

technicznym,

Spis zawarto ci opracowania:

- Strona tytu owa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie dzia ów
- Przedmiar robót



Pl_Wolno ci_Dobrodzie .KST DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dzia u Od Do

1 45112711-2 Usuwanie drzew i krzewów 1 11
2 45112711-2 Nasadzenia 12 19
3 45112710-5 Prace piel gnacyjne w okresie gwarancyjnym 20 23
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Pl_Wolno ci_Dobrodzie .KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45112711-2 Usuwanie drzew i krzewów
1

d.1
KNR SEK 06
- 01 0303 01

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy do 15 cm. w zakres ro-
bót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie pod-
no nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci g-
ni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemieszczenie
oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie d ycy i

enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego  ze zr bko-
waniem drobnicy

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1

KNR SEK 06
- 01 0303 02

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy 16 ÷ 25 cm. w zakres
robót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie pod-
no nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci g-
ni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemieszczenie
oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie d ycy i

enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego  ze zr bko-
waniem drobnicy

szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

3
d.1

KNR SEK 06
- 01 0303 04

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy 36 ÷ 45 cm. w zakres
robót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie pod-
no nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci g-
ni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemieszczenie
oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie d ycy i

enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego  ze zr bko-
waniem drobnicy

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR SEK 06
- 01 0303 05

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy 46 ÷ 65 cm. w zakres
robót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie pod-
no nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci g-
ni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemieszczenie
oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie d ycy i

enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego  ze zr bko-
waniem drobnicy

szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

5
d.1

KNR SEK 06
- 01 0303 07

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy 66 ÷ 80 cm. w zakres
robót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie pod-
no nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci g-
ni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemieszczenie
oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie d ycy i

enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego  ze zr bko-
waniem drobnicy

szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

6
d.1

KNR SEK 06
- 01 0401 01

D - 01.02.01 Frezowanie pni o rednicach do 15 cm po usuni tych drzewach do
boko ci 0,70 m

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR SEK 06
- 01 0401 02

D - 01.02.01 Frezowanie pni o rednicach do 16 ÷ 25 cm po usuni tych drzewach
do g boko ci 0,70 m

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

KNR SEK 06
- 01 0401 04

D - 01.02.01 Frezowanie pni o rednicach do 36 ÷ 45 cm po usuni tych drzewach
do g boko ci 0,70 m

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR SEK 06
- 01 0401 04
analogia

D - 01.02.01 Frezowanie pni o rednicach powy ej 45 cm po usuni tych drzewach
do g boko ci 0,70 m

szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

10
d.1

KNR 2-01
0109-02

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie i karczowanie krzewów m2

164.20 m2 164.20
RAZEM 164.20

11
d.1

KNR 2-01
0110-01
0110-04

D - 01.02.01 Wywo enie drewna na odleg  5 km m3
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Pl_Wolno ci_Dobrodzie .KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.07*2.00*1.53 m3 0.21
0.20*4.00*1.53 m3 1.22
0.30*1.00*1.53 m3 0.46
0.42*3.00*1.53 m3 1.93
0.58*1.00*1.53 m3 0.89

RAZEM 4.71
2 45112711-2 Nasadzenia

12
d.2

KNR 2-01
0301-02
0214-04

D - 01.02.02 czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy a-
dowczymi na odleg  5 km grunt kategorii III, zdj cie wierzchniej
warstwy gleby, w misach ziemnych, grubo ci do 30 cm

m3

37.80 m3 37.80
RAZEM 37.80

13
d.2

KNR 2-21
0218-03

D - 09.01.01 Roz cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie p askim z zaku-
pem ziemi urodzajnej wype nienie mis ziemnych

m3

poz.12 m3 37.80
RAZEM 37.80

14
d.2

KNR 9-20
0401-05

D - 03.03.01 Wprowadzenie do mis ziemnych, wokó  bry  korzeniowych drzew, per-
forowanych rur drenarskich, karbowanych, gi tkich o rednicy
110mm, z minimum 3 wypustami zamkni tymi sitkami zabezpieczaj -
cymi , jako systemu napowietrzaj cego i umo liwiaj cego podlewanie
wg bne. Rury drenarskie jako system napowietrzaj cy i nawadniaj cy
drzewa nale y uk ada  na g boko ci sadzenia drzewa, - oko o 05-0,
7m ppt

m

140.00 m 140.00
RAZEM 140.00

15
d.2

KNR 2-21
0312-07

D - 09.01.01 Sadzenie drzew li ciastych form piennych na terenie p askim w grun-
cie kategorii IV z   ca kowit  zapraw  do ów ziemi  urodzajn ;
rednica/g boko  do ów 0.7/1,0 m oraz zastosowaniem hydro elu,

drzewa o obwodzie pnia na wysoko ci 1,00 m 16 ÷ 20 cm i wysoko ci
min. 3,50 m z opalikowaniem trzema palikami z ryglami.

szt.

14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00

16
d.2

KNR 2-21
0303-04

D - 09.01.01 Sadzenie traw ozdobnych na terenie p askim w gruncie kategorii IV z
ca kowit  zapraw  do ów ziemi  urodzajn ; rednica/g boko  do ów
0.3 m

szt.

42.00 szt. 42.00
RAZEM 42.00

17
d.2

KNR 2-21
0414-04

D - 09.01.01 Obsadzenie krzewami okrywowymi  przy ilo ci 12 szt./m2 m2

576.00/12 m2 48.00
RAZEM 48.00

18
d.2

KNR 2-21
0331-06

D - 09.01.01 Sadzenie krzewów ywop otowych w rowach o szeroko ci do 45 cm w
gruncie kat. IV z ca kowit  zapraw  rowów ziemi  urodzajn

szt.

600.00 szt. 600.00
RAZEM 600.00

19
d.2

KNR 2-21
0209-01
0209-02
analogia

D - 09.01.01 Mulczowanie drobno mielon  kor  drzew iglastych pod koronami krze-
wów warstw  o grubo ci 5 cm

m2

112.00 m2 112.00
RAZEM 112.00

3 45112710-5 Prace piel gnacyjne w okresie gwarancyjnym
20
d.3

KNR 2-21
0701-04

D - 09.01.01 Piel gnacja drzew li ciastych form piennych szt.

14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00

21
d.3

KNR 2-21
0705-04

D - 09.01.01 Piel gnacja krzewów okrywowych przy ilo ci ro lin 12 szt./m2 m2

poz.17 m2 48.00
RAZEM 48.00

22
d.3

KNR 2-21
0701-01

D - 09.01.01 Piel gnacja traw ozdobnych szt.

poz.16 szt. 42.00
RAZEM 42.00

23
d.3

KNR 2-21
0701-02

D - 09.01.01 Piel gnacja krzewów ywop otowych li ciastych szt.

600.00 szt. 600.00
RAZEM 600.00
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