
Rodos 7.0.17 [L163173] Strona 1/2
Tabela przedmiaru robót

Stawy Brustmana
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 Nadzór ornitologiczny szt 1
2 Wycinka drzew szt 10
3 Usunięcie karp drzew szt 2
4 Pielęgnacja drzew szt 17
5 Karczowanie samosiewów drzew wraz z załadunkiem i wywozem oraz uzupełnienie dołów ziemią szt 140
6 Cięcie odmładzające krzewów m2 765
7 Karczowanie krzewów szt 27
8 Pielenie powierzchni pod krzewami m2 765
9 Mulczowanie korą średniomieloną powierzchni pod krzewami(grubość warstwy 5 cm) m3 38

10 Przygotowanie terenu pod nasadzenia m2 738
11 KNR 2-21 

0301/04
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Chaenomeles speciosa 'Yukigoten' C2 szt 3

12 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' C2 szt 34

13 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'  C2 szt 114

14 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Cotoneaster dammeri ' Mooncreeper' C2 szt 35

15 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Euonymus fortunei 'Coloratus' C2 szt 128

16 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Euonymus fortunei 'Emerald Gold' C2 szt 47

17 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Euonymus fortunei 'Silver queen' lub 'Emerald Gaiety' C2 szt 42

18 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Hydrangea paniculata 'Pee Wee' C2 szt 45

19 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' C2 szt 3

20 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Kerria japonica 'Pleniflora' C2 szt 3

21 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Lonicera pileata 'Moss Green' C2 szt 65

22 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Lonicera pileata 'Variegata'C2 szt 19

23 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Prunus pumilla var. Depressa C2 szt 112

24 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Physocarpus opulifolius 'Diabolo' C2 szt 3

25 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Rosa 'Nozomi' C2 szt 147

26 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Rosa 'Snow Ballet' C2 szt 131

27 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Rosa 'Weisse Immensee' C2 szt 9

28 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Rosa 'White Fairy' C2 szt 15

29 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Salix purpurea 'Nana' C2 szt 3

30 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Sambucus nigra BLACK LACE 'Eva' C2 szt 21

31 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Sambusus nigra 'Laciniata' C2 szt 3

32 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Spiraea cinerea 'Grefsheim' C2 szt 19

33 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Spiraea douglasi var. menziesii C2 szt 49

34 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Spiraea japonica 'Shirobana Genpei' C2 szt 43

35 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Stephanandra incisa 'Crispa' C2 szt 59

36 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil'C2 szt 63

37 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Symphoricarpos x chenaultii 'Hancook' C2 szt 7

38 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Symphoricarpos x chenaultii 'Follis Variegatis' C2 szt 91

39 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Syringa meyeri 'Palibin' C2 szt 8

40 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Syringa vulgaris 'Beauty of Moscow' C2 szt 3
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Tabela przedmiaru robót

Stawy Brustmana
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
41 KNR 2-21 

0301/04
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Viburnum x bodnantense 'Dawn' C2 szt 3

42 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Viburnum carlesii 'Juddii' C2 szt 10

43 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Viburnum ferreri 'Nanum' C2 szt 16

44 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Alchemilla mollis P11 szt 99

45 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Aruncus dioicus P11 szt 26

46 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Calamagrostis brachytricha C2 szt 106

47 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Deschampsia caespitosa C2 szt 258

48 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Geranium x cantabrigense 'St. Ola' P11 szt 25

49 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Geranium macrorhizzum 'Spessart' P11 szt 142

50 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Glechoma hederacea P11 szt 25

51 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Glyceria maxima 'Variegata' P11 szt 13

52 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Hemerocallis 'Stella d'oro' P11 szt 14

53 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Ligularia stenocephala P11 szt 22

54 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Liriope muscari 'Big Blue' P11 szt 69

55 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Luzula nivea P11 szt 222

56 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Molinia caerulea 'Heidebraut' P11 szt 16

57 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Miscanthus sinensis 'Morning Light' C2 szt 66

58 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Miscanthus sinensis  'Zebrinus' C2 szt 31

59 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Nepeta x fassenii P11 szt 45

60 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Panicum virgatum 'Shenandoah' C2 szt 10

61 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Polygonum bistorta 'Superba' P11 szt 13

62 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                         Sedum spectabile 'Hot Stuff' C2 szt 75

63 KNR 2-21 
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów                        Spartina pectinata 'Aureomarginata' C2 szt 6

64 Rozłożenie geowłókniny m2 25
65 Montaż obrzeża plastikowego mb 222
66 Montaż płotka wiklinowego mb 174
67 Rozścielenie warstwy żwiru płukanego m2 23,6
68 Ściółkowanie rabat korą sosnową  średniomieloną m2 738
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