
KOSZTORYS OFERTOWY

ADRES INWESTYCJI: PASY DROGOWE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PRZEMYŚLA ( ZGODNIE Z
PROJEKTEM )

NAZWA INWESTYCJI: UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA PRZREMYŚLA W
2022 ROKU

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

77300000-3 Usługi ogrodnicze

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEMYŚL, UL. WYBICKIEGO 1

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH
DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA PRZREMYŚLA W
2022 ROKU

PODATEK VAT: PASY DROGOWE W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PRZEMYŚLA (
ZGODNIE Z PROJEKTEM )

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

SŁOWNIE: ZARZ
ĄD
DRÓ
G
MIEJ
SKIC
H W
PRZE
MYŚ
LU

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3894  Użytkownik: ZDM



Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1
d.1.1

KNR 2-01 
0109-02 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05 
Analogia

Ręczna wycinka samosiewów i odrostów drzew i
krzewów w wieku do 10 lat oraz skrócenie
(odmłodzenie) krzewów wraz z uporządkowaniem
terenu wywiezieniem pozostałości

m2 620,00

2
d.1.2

KNR 2-01 
0109-02 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05 
Analogia
analogia

Ręczna wycinka samosiewów i odrostów drzew i
krzewów w wieku do 10 lat oraz skrócenie
(odmłodzenie) krzewów wraz z uporządkowaniem
terenu wywiezieniem pozostałości - wg wskazania
Zamawiającego

m2 500,00

Razem dział:  WYCINKA SAMOSIEWÓW

3
d.2.1

KNR 2-21 
0104-01 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05 
Analogia

Jednokrotne formowanie koron drzew młodych
polegające na skróceniu przyrostów w koronach wraz z
wycinką odrostów z pni oraz przycięcie gałęzi
ograniczających skrajnię drogową. Prace obejmują
również bieżące utrzymanie drzew polegające na
stosowaniu w razie potrzeby środków ochrony roślin,
wygrabywaniu mis, uzupełnieniu ziemi, kory lub
kruszywa wokół drzewek, prostowaniu i podwiązywaniu
drzewek do palików.

szt. 778,00

4
d.2.

2

KNR 2-21 
0104-05 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05 
Analogia

Usuwanie odrostów z pni drzew do wysokości 2,20 m w
okresie letnim wraz z uporządkowaniem terenu i
wywozem pozostałości

szt. 150,00

Razem dział:  FORMOWANIE KORON DRZEW

5
d.3

KNR 2-21 
0104-01 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05 
Analogia

Jednokrotne formowanie koron drzew polegające na
skróceniu pędów jednorocznych w koronach oraz
usunięciu odrostów z pni drzew.

szt. 112,00

Razem dział: ZADANIE 3. JEDNOKROTNE FORMOWANIE DRZEW
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Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

6
d.4.1

KNR 2-21 
0104-05 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pni do 31 - 40 cm

szt. 12,00

7
d.4.1

KNR 2-21 
0104-04 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pni do 21-30 cm

szt. 6,00

8
d.4.1

KNR 2-21 
0104-06 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pnia ponad 41 cm

szt. 2,00

9
d.4.

2

KNR 2-21 
0104-05 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pni do 31 - 40 cm

szt. 25,00

10
d.4.

3

KNR 2-21 
0104-05 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pni do 31 - 40 cm

szt. 12,00

11
d.4.

4

KNR 2-21 
0104-05 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pni do 31 - 40 cm

szt. 4,00

12
d.4.

4

KNR 2-21 
0104-06 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pnia ponad 41 cm

szt. 2,00

13
d.4.

5

KNR 2-21 
0104-04 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pni do 21-30 cm

szt. 8,00

14
d.4.

5

KNR 2-21 
0104-05 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pni do 31 - 40 cm

szt. 10,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
15

d.4.
5

KNR 2-21 
0104-06 + 

KNNR 1 0107
-03 + KNNR 
1 0107-05

Pielęgnacja starszych drzew - cięcia sanitarne
polegające na usunięciu uschniętych, obumierających,
uszkodzonych i złamanych gałęzi i konarów oraz
kolidujących ze skrajnią drogową i obiektami
budowlanymi -  średnica pnia ponad 41 cm

szt. 8,00

Razem dział: ZADANIE  4. PIELĘGNACJA DRZEW

16
d.5.1

SEK 06-01 
0303-05 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 46-55 cm  bez frezowania z
wywozem

szt. 2,00

17
d.5.

2

SEK 06-01 
0303-05 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 46-55 cm wraz z frezowaniem
pni  i wywozem

szt. 1,00

18
d.5.

2

SEK 06-01 
0303-04 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 36-45 cm  wraz z
frezowaniem  z wywozem

szt. 1,00

19
d.5.

3

SEK 06-01 
0303-06 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 56-65 cm bez z frezowania
pni i wywozem

szt. 1,00

20
d.5.

3

SEK 06-01 
0303-05 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 46-55 cm  bez frezowania z
wywozem

szt. 1,00

21
d.5.
4

SEK 06-01 
0303-04 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 36-45 cm  bez frezowania z
wywozem

szt. 2,00

22
d.5.

5

SEK 06-01 
0303-03 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 26-35 cm bez frezowania z
wywozem

szt. 1,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
23
d.5.

6

SEK 06-01 
0303-05 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 46-55 cm  bez frezowania z
wywozem

szt. 2,00

24
d.5.

7

SEK 06-01 
0303-04 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 36-45 cm wraz z
frezowaniem  z wywozem

szt. 2,00

25
d.5.

8

SEK 06-01 
0303-03 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 26-35 cm bez frezowania z
wywozem

szt. 3,00

26
d.5.

8

SEK 06-01 
0303-04 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 36-45 cm  bez frezowania z
wywozem

szt. 3,00

27
d.5.

8

SEK 06-01 
0303-05 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 46-55 cm  bez frezowania z
wywozem

szt. 2,00

28
d.5.

8

SEK 06-01 
0303-06 + 
SEK 06-01 
0304-01
(BCD)

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych
(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika
montażowego o średnicy 56-65 cm  bez frezowania z
wywozem

szt. 1,00

Razem dział: ZADANIE 5. WYCINKA DRZEW WRAZ Z POZYSKANIEM DREWNA ORAZ FREZOWANIE PNI
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