
Zabytkowy_park_POMOLOGIA_Prószków_sekcja_1.KST Zestawienie dzia ów

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Usuwanie drzew suchych, zamieraj cych,zagra aj cych bezpiecze stwu i nieprawid owych 1 16
2 Prace piel gnacyjne w koronach drzew - usuwanie suszu ga ziowego 17 25
3 Nasadzenia odtwarzaj ce i uzupe niaj ce 26 29
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45112711-2 Usuwanie drzew suchych, zamieraj cych,zagra aj cych bezpiecze stwu i nieprawid owych
1

d.1
KNR SEK
06-01 0303
01
analogia

Mechaniczne cinanie drzew o rednicy pnia do 10 cm z poci ciem na odcinki do-
godne do transportu i z eniem w stosy.

szt

382.0 szt 382.0
RAZEM 382.0

2
d.1

KNR SEK
06-01 0303
01

Mechaniczne cinanie drzew o rednicy pnia 11 ÷ 15 cm z poci ciem na odcinki
dogodne do transportu i z eniem w stosy.

szt

28.0 szt 28.0
RAZEM 28.0

3
d.1

KNR SEK
06-01 0303
02

Mechaniczne cinanie drzew o rednicy pnia 16 ÷ 25 cm z poci ciem na odcinki
dogodne do transportu i z eniem w stosy.

szt

16.0 szt 16.0
RAZEM 16.0

4
d.1

KNR SEK
06-01 0303
03

Mechaniczne cinanie drzew o rednicy pnia 26 ÷ 35 cm z poci ciem na odcinki
dogodne do transportu i z eniem w stosy.

szt

9.0 szt 9.0
RAZEM 9.0

5
d.1

KNR SEK
06-01 0303
04

Mechaniczne cinanie drzew o rednicy pnia 36 ÷ 45 cm z poci ciem na odcinki
dogodne do transportu i z eniem w stosy.

szt

9.0 szt 9.0
RAZEM 9.0

6
d.1

KNR SEK
06-01 0303
05

Mechaniczne cinanie drzew o rednicy pnia 46 ÷ 55 cm z poci ciem na odcinki
dogodne do transportu i z eniem w stosy.

szt

4.0 szt 4.0
RAZEM 4.0

7
d.1

KNR SEK
06-01 0303
07

Mechaniczne cinanie drzew o rednicy pnia 66 ÷ 75 cm z poci ciem na odcinki
dogodne do transportu i z eniem w stosy.

szt

1.0 szt 1.0
RAZEM 1.0

8
d.1

KNR SEK
06-01 0303
08

Mechaniczne cinanie drzew o rednicy pnia 76 ÷ 100 cm z poci ciem na odcinki
dogodne do transportu i z eniem w stosy.

szt

1.0 szt 1.0
RAZEM 1.0

9
d.1

KNR SEK
06-01 401 02

Mechaniczne frezowanie pniaków o rednicy 16 ÷ 25 cm szt

16.0 szt 16.0
RAZEM 16.0

10
d.1

KNR SEK
06-01 401 03

Mechaniczne frezowanie pniaków o rednicy 26 ÷ 35 cm szt

9.0 szt 9.0
RAZEM 9.0

11
d.1

KNR SEK
06-01 401 04

Mechaniczne frezowanie pniaków o rednicy 36 ÷ 45 cm szt

9.0 szt 9.0
RAZEM 9.0

12
d.1

KNR SEK
06-01 401 04
analogia

Mechaniczne frezowanie pniaków o rednicy 46 ÷ 60 cm szt

4.0 szt 4.0
RAZEM 4.0

13
d.1

KNR SEK
06-01 401 04
analogia

Mechaniczne frezowanie pniaków o rednicy 61 ÷ 80 cm szt

1.0 szt 1.0
RAZEM 1.0

14
d.1

KNR SEK
06-01 401 04
analogia

Mechaniczne frezowanie pniaków o rednicy 81 ÷ 100 cm szt

1.0 szt 1.0
RAZEM 1.0

15
d.1

KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie redniej g sto ci krzaków m2

1380.0 m2 1380.0
RAZEM 1380.0
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.1

KNR SEK
06-01 0402
03

Mechaniczne rozdrabnianie ga zi z usuni ciem poza teren robót. mp

0.06*(382.0+28.0) mp 24.6
0.17*16.0 mp 2.7
0.42*9.0 mp 3.8
0.77*9.0 mp 6.9
1.35*4.0 mp 5.4
2.62*2.0 mp 5.2
1380.0*1.0*0.01 mp 13.8

RAZEM 62.4
2 45112711-2 Prace piel gnacyjne w koronach drzew - usuwanie suszu ga ziowego

17
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Usuwanie suszu  i konarów bez wzgl du na jego lokalizacj  i twardo  drewna
drzewa o rednicy do 10 cm

szt

8.0 szt 8.0
RAZEM 8.0

18
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Usuwanie suszu  i konarów bez wzgl du na jego lokalizacj  i twardo  drewna na
wysoko ci ponad 10 m drzewa o rednicy 11 ÷ 25 cm

szt

17.0 szt 17.0
RAZEM 17.0

19
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Usuwanie suszu  i konarów bez wzgl du na jego lokalizacj  i twardo  drewna na
wysoko ci ponad 10 m drzewa o rednicy 26 ÷ 35 cm

szt

96.0 szt 96.0
RAZEM 96.0

20
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Usuwanie suszu  i konarów bez wzgl du na jego lokalizacj  i twardo  drewna na
wysoko ci ponad 10 m drzewa o rednicy 36 ÷  45 cm

szt

102.0 szt 102.0
RAZEM 102.0

21
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Usuwanie suszu  i konarów bez wzgl du na jego lokalizacj  i twardo  drewna na
wysoko ci ponad 10 m drzewa o rednicy 46 ÷  60 cm

szt

116.0 szt 116.0
RAZEM 116.0

22
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Usuwanie suszu  i konarów bez wzgl du na jego lokalizacj  i twardo  drewna na
wysoko ci ponad 10 m drzewa o rednicy 61 ÷  80 cm

szt

73.0 szt 73.0
RAZEM 73.0

23
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Usuwanie suszu  i konarów bez wzgl du na jego lokalizacj  i twardo  drewna na
wysoko ci ponad 10 m drzewa o rednicy 81 ÷  100 cm

szt

23.0 szt 23.0
RAZEM 23.0

24
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Usuwanie suszu  i konarów bez wzgl du na jego lokalizacj  i twardo  drewna na
wysoko ci ponad 10 m drzewa o rednicy ponad 100 cm

szt

7.0 szt 7.0
RAZEM 7.0

25
d.2

KNR SEK
06-01 0402
03

Mechaniczne rozdrabnianie ga zi z usuni ciem poza teren robót. mp

78.0 mp 78.0
RAZEM 78.0

3 45112711-2 Nasadzenia odtwarzaj ce i uzupe niaj ce
26
d.3

KNR 2-21
0312-07

Sadzenie drzew li ciastych form piennych na terenie p askim w gruncie kategorii IV
z zapraw  ca kowit   do ów ziemi  urodzajn ; rednica/g boko  do ów 0.7/1,0 m
drzewa o obwodzie pnia 12 ÷ 14 cm i wysoko ci 2,00 ÷ 2,50 m z opalikowaniem
dwoma palikami.

szt.

14.0 szt. 14.0
RAZEM 14.0

27
d.3

KNR 2-21
0323-06

Sadzenie drzew iglastych na terenie p askim w gruncie kategorii III z ca kowit  za-
praw  do ów ziemi  urodzajn ; rednica/g boko  : 1.0/0.7 m

szt.

1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0

28
d.3

KNR 2-21
0701-04

Piel gnacja drzew li ciastych form piennych szt.

14.0 szt. 14.0
RAZEM 14.0

29
d.3

KNR 2-21
0701-05

Piel gnacja drzew iglastych szt.

1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
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