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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. Wywóz materia ów z rozbiórek na odleg  10 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 przedmiaru robót
- Zestawienie dzia ów
- Przedmiar robót



Kwa na_Chró cice.KST Zestawienie dzia ów

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dzia u Od Do

1 45112730-1 Usuwanie drzew. 1 13
2 45112730-1 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych 14 15
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Kwa na_Chró cice.KST PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45112730-1 Usuwanie drzew.
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 10 cm. w zakres robót
wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni 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 u enie na pod-

adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

105,0 szt 105,0
RAZEM 105,0

2
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 11 ÷ 15 cm. w zakres robót
wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni 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 u enie na pod-

adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

7,0 szt 7,0
RAZEM 7,0

3
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 podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni 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 u enie na pod-

adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

1,0 szt 1,0
RAZEM 1,0

4
d.1

KNR SEK 06 -
01 0303 03

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy 26 ÷ 35 cm. w zakres robót
wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni 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 u enie na pod-

adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

5,0 szt 5,0
RAZEM 5,0

5
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 podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni 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 u enie na pod-

adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

7,0 szt 7,0
RAZEM 7,0

6
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 podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni 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 u enie na pod-

adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

5,0 szt 5,0
RAZEM 5,0

7
d.1

KNR 2-01
0105-02

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o rrednicy 16 ÷ 25 cm szt.

1,0 szt. 1,0
RAZEM 1,0

8
d.1

KNR 2-01
0105-03

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 26 ÷ 35 cm szt.

5,0 szt. 5,0
RAZEM 5,0

9
d.1

KNR 2-01
0105-04

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o rrednicy 36 ÷ 45 cm szt.

7,0 szt. 7,0
RAZEM 7,0

10
d.1

KNR 2-01
0105-05

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pnio rrednicy 46 ÷ 65 cm szt.

5,0 szt. 5,0
RAZEM 5,0

11
d.1

KNR 2-01
0108-04

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków m2

75,5 m2 75,5
RAZEM 75,5
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Kwa na_Chró cice.KST PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.1

KNR 2-01
0110-01 0110-
04

D - 01.02.01 Wywo enie drewna na odleg  10 km m3

0,07*112*0,65 m3 5,1
0,2*1*0,65 m3 0,1
0,24*5*0,65 m3 0,8
0,3*7*0,65 m3 1,4
0,42*5*0,65 m3 1,4

RAZEM 8,8
13
d.1

KNR 2-01
0110-02 0110-
05

D - 01.02.01 Wywo enie karpiny na odleg  10 km mp

0,07*1*0,4 mp 0,0
0,17*5*0,4 mp 0,3
0,28*7*0,4 mp 0,8
0,45*5*0,4 mp 0,9

RAZEM 2,0
2 45112730-1 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych

14
d.2

KNR SEK 06-
01 0301 01

D - 01.02.01a Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o rednicy
do 30 cm

szt.

2,0 szt. 2,0
RAZEM 2,0

15
d.2

KNR 2-25
0310-01
analogia

D - 01.02.01a Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót, drzewa o
rednicy do 30 cm parkanem

m2

16,0*1,2 m2 19,2
RAZEM 19,2

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 3422 U ytkownik: Edward Król


