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PROJEKTOWANlE l WYKONAWSTWO
TERENo w ZIELENI,,sZEśC,

Marcin Cąyżowski

Ul. Powstanców Śląskich 6/2, 45-086 Opole
NIP: 754-220 -67 -01, REGON: 53 |297 l2l

T e[ (7 7) 454-40-29, 69 | -525 -l3 l
Email : szescCg]neostrada.pl

data: 03.2019 r

I?RZEDMIAFI ROBÓT

Nazwa obiektu i adres: zabytkowy park w klisinie
Na działce nr 430,k.m. ż ob. Klisino

stadium dokumentacji: Gospodarka drzewostanem wraz z projekt
na§adzeń odtwarzających za drzewa zniszczone
podczas ekstremalnych warunków pogodowych

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie,
Klisino 100,48-1l8 Lisięcice, woj. Opolskie

Zamawiający:

CPV: 45112711-2 Robloty w zakresie kształtowania parkow

Zawańość opracowania:

Wg. spisu na str. 2

Branża: koszty
Projektant :

kosztorl,sant
Edward Król

.EdrłDdr{M l{rót,,?#§Njć,/n
tct(o-7ą\R435



DAN|E WYJŚC|OWE DO KOSZTORYSOWAN|A

1. PoDSTAWA WYKoNANIA PRZEDM|ARU RoBÓT.

a. Projekt techniczny.
b, Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.202 poz, 2072) wsprawieszczegółowego zakresu i formY dokumentacji projektowej, specyfikacji1""nni".ny"h wykonaniai odbioru robót budowlanych oraź programu tuńt<cjonblno - uzytkowego.

2. PODSTAWOWE ZpłtOŻENlA KOSZTORYSOWE.

a, Wycenę paedmiaru robÓt dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR_ów,b. Transport odpadów na odległość 5 km,c, lnne ustalenia mające WPłYW na WYcenę i wykclnanie przedmiaru robót zostały zawartew projekcietechnicznym,

Spis zawańości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do kosztorysu- zestawienie działów
- przedmiar robót



Zabfkowy_ park_ Klisino

DZIALY KOSZTORYSU
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Zabytkowy_ park_ Klisino

PRZEDMIAR ROBÓT

KNR SEK 06
- 01 0303 03
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T3liTjji9,":j:^:::_::_.l"d_!i"y 26 + 35 cm. w załrós róooi wc'noa.i plvs;t"*"_
nie stanowiskoa robocztpo, ustawienie podnośnika ,ont"io*ugo, obcięcie wierz-
:9HP:"_1r].] 

gałęż, odciągnię cie gałęzi i ułozeńió w ńy, cięcie etapowe pnia,przemleszczenle oznakowania i spżętu w miarę postępu robót, pizetoczeno aiu--'
?.:I], :9r""," 

na pod kładac h, l i kwi d icja 
"t" 
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KNR SEK 06
- 01 0303 03

Mechaniczne śc'n"nŃ

H:',1r""*P"1_.:"^:::::9:i._t9_6_-145 9, l.aakrós robót wchodzi pzygotowa-
nie stanowiskoa roboczego, ustawienie podnośnikarnoni"io*"go, obcięcie wierz-
::13,f:lTy].193t_e_z1,_oaclgsliecie 

gałęzi i ułoZ"nló * ŚiLy, cięcie etapowe pnia,przemieszczenie oznakowaniJ i sprręiu w ,l"rę po"ięp" io-t'dt, ffi;,;ffi ń:"
ly:I],::-*i" na podkładach, likwidicja stanońiski l.6oo"r"go ze zrębkowaniem

KNR sEK 06
- 01 0303 05

Mechaniczne ścinanie drzew w w@.ycińa"oś"lt amontazowego, drzewa o średnicy46 + 65 cm. w zakres róUot wcioOzi prvg"d*,
:i"_r"T?3:]:|r 1Ę9ze99,,ustgwienie 

podnośnik" ńont"io*"go, obcięcie wierz-
i 
g::"]y] 

] 91§1. 
cdciągnięcie gałęzi i ułozeń ie w ;i;;y, ;l;ilffi ;; fi ;leszczenle oznakotvania i splzęty w miarę postępu robót, pizetoczenie diu-łcy i ubżenie na podkładach, likwidjcja 

"t"nŃi!ł. ,-,ińc)ąo ze zrębkowaniem
drobnicy

KNR sEK 06
_ 0,1 0303 07

MechaniczneśćńanE di
Tl1l1"^yi9,9^^d:?y?_9lr"d",:y 66 + 80 cm. rł zakrós ńUOi wc'noazi poygoŃ"-
nie stanowiskoa robocząo, ustarłienie podnośniń ;;;;;;s";, ili;.i!:#;:-
::lf,j!::":t]Tł^ę^T9^1plię_.]e 

głęzi i ułożeni9 *.to.v, cięcle etjpowe pnia,pzemieszczenie oznakowan i5 i sprzęiu,Jv m iarlJorió; 
.,i'o'.it, 

;";;,i'"i[ ń:"życy i ułozenie na podkłaclach, likwidicja stano\lviska ńoo"r"go ze zrębkowaniem

Mechaniczne ścinanie arzę.w w warunt<acn utruonlo"Ąrch pr.y t yc, p"d""ś.ilk,
T""l,'^T?lT. j:,9:^":? 

"_!,,_"j_"i.y8.1 
= 1.00 

"r. 
*."i,"s ioOł wcno<izi ilrg;ństanowiskoa róoczego, uśtawienie podnośnika ront"io*ąJ]Jilfii" 

*

,l*,1!:l"y], l 
gałQzi, odciągnięcie gałęzi i ułoZenie witosy, cięcie etapowepnia, przemieszczenie oznakołanii i sprzę-tu * ,,rę po"]ępu ffi#;il];,""

1',:::l:1j",^l:^ie 
na podkładach, likwidacj) stanoWsli róUoczego ze zrębkowa-

Mechaniczne frezowanie prlEtow o sreanEy ss crn @zlokalizowanie w jego miejscu nasadzenia zistęp".ąo" '

ywożenie drewna na odl,:głośc 5 km

sadzenie drzew liściastń
lV_z 

z,zapryą do połclwy głębokości Óołów; SreOnicJtĘOor<osć : 1 .0/0,7 m dze-
o,obwodzie pnia na wlsoiości 1 ,00 m r ó - ia .. i"ń"r"os.i .nin. 2,0-3,0 m zilikowaniem trzema palikami z ryglami.
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