
Przedmiar robót

NASADZENIA I PRACE ZIELENIARSKIE
UWAGA! Nasadzenia zastępcze będą robione obok wyfrezowanych pni usuniętych drzew.

Lp. Dział podstawa wyceny ilosć j.

cena j.

netto suma netto suma brutto

 9 Zieleń  

76 d.9 KNR 2-21 0302-07

Sadzenie drzew : lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 14-16cm na terenie płaskim w gruncie 

kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 7,0 szt. 0,00 0,00

77 d.9 KNR 2-21 0302-07

Sadzenie drzew : daglezja zielona (Psudotsuga menziesii) o obw. 14-16cm na terenie płaskim w 

gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 1,0 szt. 0,00 0,00

78 d.9 KNR 2-21 0302-05

Sadzenie krzewów : irga poziomowa (Cotonaester horizontalis) na terenie płaskim w gruncie kat. 

III 

- z całkowitą zaprawą dołów;  średnica/głębokość : 0.5 m,

- minimalna wielkość pojemnika C5/C7 , 

- rozstawa 40x40,

- powierzchnia 306 m2  (uzupełnienie nasadzeń na Rondzie)

- w tym zakup, transport oraz posadzenie wraz z mat. technicznymi 35,0 szt. 0,00 0,00

79 d.9 KNR 2-21 0302-05

Sadzenie krzewów : irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus) na terenie płaskim w gruncie kat. III 

- z całkowitą zaprawą dołów;  średnica/głębokość : 0.5 m,

- minimalna wielkość pojemnika C5/C7 , 

- rozstawa 80x80,

- powierzchnia 33,8m2

- w tym zakup, transport oraz posadzenie wraz z mat. technicznymi 11,0 szt. 0,00 0,00

80 d.9 KNR 2-21 0302-05

Sadzenie krzewów : róża pomarszczona (rosa rugosa) na terenie płaskim w gruncie kat. III 

- z całkowitą zaprawą dołów;  średnica/głębokość : 0.5 m,

- minimalna wielkość pojemnika C3 , 

- powierzchnia 36m2

- w tym zakup, transport oraz posadzenie wraz z mat. technicznymi 12,0 szt. 0,00 0,00

81 d.9 analiza własna

Rozścielenie ściółki z mielonej kory sosnowej, ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 

(5 cm grubości pod krzewy z poz.79 i poz.80) 69,8 m2 0,00 0,00

82 d.9 analiza własna Przygotwanie terenu pod nasadzenie, w tym zdjęcie darni wraz z jej wywozem i utylizacją 69,8 m2 0,00 0,00

83 d.9

KNNR 10 0513-01 

analogia

Wbicie palików wokół drzew o śr. 4-6 cm wbitych na 0.80 m w gruncie kat. I-III. Paliki mocować 

sznurkiem lub poprzeczką drewnianą. 3 paliki na drzewo. 24,0 szt. 0,00 0,00

84 d.9 analiza własna Oczyszczenie powierzchni Ronda z gałęzi liści oraz części roślin z utylizacją 306,0 m2 0,00 0,00

85 d.9

KNR 2-21 0218-02

analogia

Rozłożenie włókniny oraz jej przyszpilkowanie (włóknina rozkladana na zakłada) - włóknina, 

szpilki i rozłożenie (w rejonie Ronda) 306,0 m2 0,00 0,00

86 d.9 analiza własna

Rozścielenie ściółki z mielonej kory sosnowej, ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 

(5 cm grubości w rejonie Ronda) 306,0 m2 0,00 0,00

87 d.9 analiza własna

Przycięcia sanitarne krzewów -

91 (grupa) śnieguliczka biała i lilak pospolity 58,8 m2 0,00 0,00

88 d.9 analiza własna

Przycięcia sanitarne krzewów -

71 i 75 (grupa) śnieguliczka biała i żywotnik zachodni 96,0 m2 0,00 0,00

89 d.9 analiza własna pielęgnacja drzew 8,0 szt. 0,00 0,00

90 d.9 analiza własna pielęgnacja krzewów 58,0 szt. 0,00 0,00

suma pozycji 0,00 0,00

suma zadania 0,00 0,00

załącznik 2.3 Opisu Przedmiotu Zamówenia

"Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach" 

zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
LOKALIZACJA OBIEKTU:                   05-802 Pruszków, ul.Partyzantów 2/4

ZAMAWIAJĄCY :                               Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:               05-802 Pruszków, ul.Partyzantów 2/4


