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 materia ów z rozbiórek i robót ziemnych 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 przedmiaru robót
Zestawienie dzia ów
Przedmiar robót
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W_P-Dobr_01
DZIA Y KOSZTORYSU
Lp.
1 Roboty przygotowawcze
2 Nasadzenia

Nazwa dzia u

Od
1
5
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 3422 U ytkownik: Edward Król

Do
4
8

W_P-Dobr_01
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa
1 45112730-1
1 KNR 2-01
d.1 0126-01

2 KNR 2-01
d.1 0212-03
0214-04

3 KNR 2-21
d.1 0218-03

4 KNR 2-21
d.1 0206-02

2 45112730-1
5 KNR 2-21
d.2 0312-07

6 KNR 2-21
d.2 0331-05

7 KNR 2-21
d.2 0414-02

8 KNR 2-21
d.2 0209-01
0209-02
analogia

Opis i wyliczenia
Roboty przygotowawcze
Usuni cie warstwy ziemi do utylizacji o grubo ci do 10 cm za pomoc spycharek

j.m.

196.20

m2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg
5 km
poz.1*0.10

m3

Roz cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie p askim z zakupem ziemi
urodzajnej
poz.1*0.10

m3

Orka mechaniczna p ugiem przyczepnym przy g boko ci orania 18-20 cm kat.
gruntu III
525.60

m2

Nasadzenia
Sadzenie drzew li ciastych form piennych na terenie p askim w gruncie kategorii IV
z ca kowit zapraw do ów ziemi urodzajn z dodatkiem hydro elu; rednica/g boko do ów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysoko ci 1,00 m 14 ÷ 16 cm
i wysoko ci min. 3,00 m z opalikowaniem trzema palikami z ryglami.
16.00

m3

m3

m2

196.20
RAZEM

196.20

19.62
RAZEM

19.62

19.62
RAZEM

19.62

525.60
RAZEM

525.60

16.00
RAZEM

16.00

981.00
RAZEM

981.00

329.40
RAZEM

329.40

525.60
RAZEM

525.60

szt.

szt.
szt.

Sadzenie ró okrywowych przy rozsadzie 5 szt/m2

m2

1647.00/5

m2

Mulczowanie drobno mielon kor drzew iglastych pod koronami krzewów warstw
o grubo ci 5 cm

m2

525.60

m2

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 3422 U ytkownik: Edward Król

Razem

m2

Sadzenie krzewów ywop otowych w rowach o szeroko ci do 45 cm w gruncie kat.
III z ca kowit zapraw rowów z dcodatkiem hydro elu
981.00
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Poszcz.

szt.

