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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: Utwardzenie terenu na działkach należących do PIW w Bełchatowie
 
Lokalizacja inwestycji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie
bełchatowskim, na działkach o nr ewid. 165/1; 165/2, obręb 4, m. Bełchatów.
 
Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu na działkach o nr 165/1 oraz
165/2. W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie:
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej (ciągi piesze i jezdne);
- utwardzenie posadzki w istniejącej hali stalowej;
- rozbiórka nieczynnego zbiornika betonowego na nieczystości.
 
STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W stanie istniejącym działki utwardzone są nawierzchnią asfaltową. Odwodnienie
realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na tereny gruntowe
w granicach działek.
 
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu utwardzenia terenu na działkach 165/1 i 165/2, obręb 4, m. Bełchatów. Dodatkowo wykonane
zostanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni pod halą stalową. Rynny przy budynkach wpięte zostaną rurami spustowymi do osadników
rynnowych, a następnie włączone do rury PVC 315mm, z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika odparowującego.
 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
Obszar oddziaływania inwestycji będzie mieścił się w granicach działek:
· 165/1; 165/2, obręb 4, m. Bełchatów
Oprócz tego na działce wykonane zostanie odwodnienie utwardzonej powierzchni na chłonne tereny gruntowe, w obrębie działek będą-
cych własnością Inwestora. Inwestycja nie będzie oddziaływać na działki sąsiadujące. Inwestycja nie spowoduje zalewania działek są-
siadujących.
 
KONSTRUKCJA UTWARDZENIA TERENU
W ramach inwestycji projektuje si. utwardzenie terenu pod ci.gi piesze. Konstrukcja:
- kostka brukowa betonowa . kolor melan. br.z (wg PN-EN 1338) 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- warstwa odsączająca z pospołki (wg PN-EN 13242) 10cm
 
W ramach inwestycji projektuje się utwardzenie terenu pod ciągi jezdne. Konstrukcja:
- kostka brukowa betonowa . kolor melanż brąz (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsączająca z pospołki (wg PN-EN 13242) 10cm
 
Wymagany minimalny wtorny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 300mm, powinien wynosić E2=120MPa (ewentualnie 
płytą obciążaną dynamicznie Evd.64 MN/m2). Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi rodzaj kostki do akceptacji Inwestorowi.
Do wykonania nawierzchni ciągu pieszego w głębi działki (lokalizacja na planie sytuacyjnym) należy wykorzystać kostkę z rozbiorki na-
wierzchni przed budynkami (od strony ul. Piłsudskiego)
Na zamknięciu utwardzenia nawierzhcnie należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem (w ilości-
0,065m3/mb). Wydzielone miejsca pod skwer, oraz ciągi piesze należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie betonowej z
oporem 0,03m3/mb.
 
KONSTRUKCJA UTWARDZENIA WEWNĄTRZ HALI STALOWEJ
W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wewnątrz istniejącej hali stalowej. Konstrukcja:
- kostka brukowa betonowa . kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- wyrownanie posadzki mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym 5cm
 
Dodatkowo należy zdemontować istniejące wrota wjazdowe w hali w ilości 4 kpl. 
 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Piłsudskiego) poprzez istniejący zjazd.
 
ODWODNIENIE
Wody opadowe z rynien odprowadzone zostaną rurami spustowymi do osadników rynnowych, a następnie do rury PVC 315mm, którą
spłyną do zbiornika odparowującego o wymiarach 3,8x10,0m i głębokości 0,7m. Oprócz tego na działce wykonane zostanie odwodnienie
utwardzonej powierzchni na chłonne tereny działek nr 165/1; 165/2, obręb 4, m. Bełchatów, będących własnością
Inwestora.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zalewania działek sąsiadujących.
 
W ramach inwestycji wykonana zostanie wymiana okien piwnicznych na okna PVC o wym. Około 100x60cm (w ilości 6szt.). Wymiary
okien dostosować do istniejących wnęk okiennych. Pomiaru wnęki przed zakupem dokona Wykonawca po rozbiórce istniejącej
nawierzchni i odsłonięciu ściany w obrębie okna. Na wymienionych oknach piwnicznych należy zamontować doświetlacze systemowe z
poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z rusztem stalowym. Wielkość minimalną dostosować do wymiarów okien wg wymagań
systemu.
Dodatkowo na terenie inwestycji znajduje się nieczynny i nieużywany żelbetowy zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne o pojem-
ności około 3,4m3. Należy go rozebrać a wykop zasypać (z odpowiednim zagęszczeniem gruntu w wykopie Ismin=0,98).
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Utwardzenie działki

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.110 ha 0.110
RAZEM 0.110

2
d.1.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

92 m 92.000
RAZEM 92.000

3
d.1.1

KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

130 m2 130.000
RAZEM 130.000

4
d.1.1

KNR 4-04
1008-01
analogia

Przesortowanie kostki z rozbiórki do wykorzystania m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

5
d.1.1

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

800+31 m2 831.000
RAZEM 831.000

6
d.1.1

KNR 2-31
0804-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm m2

800+52 m2 852.000
RAZEM 852.000

7
d.1.1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

0.2*0.06*poz.2+0.06*(poz.3-poz.4)+0.15*poz.6 m3 133.104
RAZEM 133.104

8
d.1.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek wywóz powyżej 1 km wg
uznania wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.

m3

poz.7+0.07*poz.5 m3 191.274
RAZEM 191.274

1.2 Kraw ężniki i obrze ża
9

d.1.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.065*(poz.10+poz.11) m3 7.332
RAZEM 7.332

10
d.1.2

KNR 2-31
0403-01
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm łukowe m

34.8 m 34.800
RAZEM 34.800

11
d.1.2

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

60+18 m 78.000
RAZEM 78.000

12
d.1.2

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

poz.14 m 120.000
RAZEM 120.000

13
d.1.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

0.03*poz.14 m3 3.600
RAZEM 3.600

14
d.1.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

1.3 Utwardzenie pod hal ą (zadaszeniem)
15

d.1.3
KNR 2-31
0107-03

Wyrownanie istniejącej posadzki mieszanka betonowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm. Przyjęto średnio 5
cm stabilizacji Rm=5 MPa

m3

poz.16*0.03 m3 3.780
RAZEM 3.780

16
d.1.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

126 m2 126.000
RAZEM 126.000

1.4 Chodniki
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1.4
KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.19 m2 60.000
RAZEM 60.000

18
d.1.4

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

poz.19 m2 60.000
RAZEM 60.000

19
d.1.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej. Kostka z rozbiórki - Inwestora

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

20
d.1.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

1.5 Utwardzenie i wjazdy
21

d.1.5
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

873*0.2 m3 174.600
RAZEM 174.600

22
d.1.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

873 m2 873.000
RAZEM 873.000

23
d.1.5

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 10 cm

m2

873 m2 873.000
RAZEM 873.000

24
d.1.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

873 m2 873.000
RAZEM 873.000

25
d.1.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

873 m2 873.000
RAZEM 873.000

26
d.1.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

905 m2 905.000
RAZEM 905.000

2 Odwodnienie - wody opadowe
27

d.2
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km.
Wykop pod zbiornik odparowujący

m3

97.2 m3 97.200
RAZEM 97.200

28
d.2

KNR 2-01
0506-05

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

29
d.2

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 15 cm. Rozebranie części starego szamba

m3

20*0.12 m3 2.400
RAZEM 2.400

30
d.2

KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm. Rozebranie części stare-
go szamba

m3

10*1*0.10 m3 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

0.5*1*(poz.33+poz.35)+1.5*1.5*1.3*(poz.36+poz.37) m3 117.475
RAZEM 117.475

32
d.2

KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm i nadsypka
nad rurami
Krotność = 5

m2

0.5*(poz.33+poz.35)+0.2*1.5*1.5*(poz.36+poz.37) m2 100.150
RAZEM 100.150

33
d.2

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

102 m 102.000
RAZEM 102.000

34
d.2

KNR 2-18
0625-04
analogia

Montaż czyszczaków PVC do rur spustowych rynien szt.
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15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
35

d.2
KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

92 m 92.000
RAZEM 92.000

36
d.2

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

37
d.2

KNR 2-18
0625-02
analogia

Studzienki rewizyjne z gotowych elementów betonowe o śr.600 mm z kinetą i
przej ściem szczelny 2xPVC d:315 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Wewnętrzne przył ącze wodne i punkt czerpania wody
38

d.3
KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3

KNR-W 2-15
0111-01
z.o.2.5. 9901

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z be-
tonu żwirowego

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

40
d.3

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.3

KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.44*0.4*1.3+ 1.5*1.5*2 m3 33.620
RAZEM 33.620

43
d.3

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

2*0.4*0.1*poz.44 m3 4.480
RAZEM 4.480

44
d.3

KNR-W 2-18
0109-01/02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 20mm - ekstrapolacja

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

45
d.3

KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm i nadsypka
nad rurami
Krotność = 6

m2

poz.44*0.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

46
d.3

KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

KNR 2-18
0613-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
48

d.3
KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm. Przejście przez studnię

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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51

d.3
KNR-W 2-15
0106-02
z.o.2.5. 9901

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwiro-
wego - studnia

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

52
d.3

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Przył ącze kanalizacji sanitarnej
53

d.4
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

0.5*0.8*poz.55 m3 5.200
RAZEM 5.200

54
d.4

KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm i nadsypka
nad rurami
Krotność = 5

m2

0.5*poz.55 m2 6.500
RAZEM 6.500

55
d.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2*6.5 m 13.000
RAZEM 13.000

56
d.4

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

57
d.4

KNR-W 2-18
0803-04
analogia

Odnogi wbudowane w istniejące studnie z rur PVC o śr. 400 mm wcin.

2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000

5 Roboty budowlane
58

d.5 kalk. własna
Wymiana okien na PVC o wym. otworu max. 1200x800 mm wraz z obróbką
ościeżnicy, uzupełnieniem tynków wew. i zewn. oraz malowaniem i montażem
parapetu aluminiowego.

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

59
d.5 kalk. własna

Dostawa i montaż doświetlaczy systemowych z poliestru wzmocnionego włók-
nem szklanym z rusztem stalowym. Wielkość minimalną dostosować do wy-
miarów okien wg wymagań systemu. Mocowanie doświetlaczy do ścian budyn-
ku ma zapewnić szczelność połączenia ze ścianą budynku.

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

60
d.5

KSNR 3
0703-06
analogia

Demontaż drzwi stalowych m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

61
d.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą na rdzę konstrukcji stalowej wiaty garażowej z ką-
towników i ceowników

m2

292 m2 292.000
RAZEM 292.000

6 Zieleń
6.1 Roboty przygotowawcze
62

d.6.1
KNR 2-21
0112-02

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

63
d.6.1

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

64
d.6.1

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość wg dsypozycji Wykonawcy

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

6.2 Oczko wodne
65

d.6.2
KNR 2-01
0310-02
z.sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu
stronach wykopu. WYKOP POD OCZKO WODNE

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

66
d.6.2

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3
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30 m3 30.000

RAZEM 30.000
67

d.6.2
KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

poz.68+poz.69 m2 80.000
RAZEM 80.000

68
d.6.2

KNR 0-36
1105-01
analogia

Uszczelnienie membraną EPDM oczka na powierzchniach skarp o wysokości
do 3,0 m o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

69
d.6.2

KNR 2-21
0501-01
z.sz.2.1. 
analogia

Układanie nawierzchni z kamienia łamanego - piaskowiec dzikówka lub podob-
ny z wypełneiniem szczelin zaprawą piaskowo-cementową

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

6.3 Trawniki
70

d.6.3
KNR 9-11
0101-02
analiza indy-
widualna

Wzmacnianie podłoża gruntowego siatkami przeciw kretom sposobem ręcz-
nym

m2

900 m2 900.000
RAZEM 900.000

71
d.6.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

72
d.6.3

KNR 2-01
0508-04
analogia

Darniowanie skwerów trawą z rolki  bez humusu m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

6.4 Zagospodarowanie skwewrów i nasadzenia
73

d.6.4
KNR 9-11
0101-02
analogia

Układanie maty ogrodniczej m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

74
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i rozłożenie kory mielonej z worków w ilości 5dm3/m2 m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

75
d.6.4

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa 2/8 -  grubość docelowa 2,5 cm
Krotność = 0.5

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

76
d.6.4

KNR 2-21
0414-09

Obsadzenie kwietników Juką szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

77
d.6.4

KNR 2-21
0414-09

Obsadzenie kwietników Trawą ozdobną szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

78
d.6.4

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
Różanecznik 1 m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

79
d.6.4

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
Iglak szczepiony na pniu

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

80
d.6.4

KNR 2-21
0301-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
Magnolia 3 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6.4

KNR 2-21
0301-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
Klon kolumnowy 2m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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82

d.6.4
KNR 2-21
0301-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
Lilak 2 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.5 Automatyczny system nawadniania 
83

d.6.5 kalk. własna
Systemowy sterownik zewnętrzny 8-sekcyjny wraz z montażem, programowa-
niem i szkoleniem.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.6.5 kalk. własna

Systemowe zraszacze statyczne z dyszą rotacyjną, Kąt zraszania 90-201 lub
360 stopni. Promień zraszania 7 do 9 m

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

85
d.6.5 kalk. własna

Rozprowadzenie systemowych rurociągów do zraszaczy wraz z podłączeniem
do istniejącej instalacji wodociągowej.

m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

6.6 Alatana
86

d.6.6 kalk. własna
Dostawa i montaż altany ogrodowej z drewna sosnowego: 
" Wymiary altany 300 x 300 cm
" Słupy nośne 12 cm x 12 cm
" Wysokość całkowita około 320 cm
" Wysokość w kalenicy 290 cm
" Kąt nachylenia dachu 30 stopni
" Podłoga- deski calowe 
" Impregnowana preparatem Drewnochron lub równoważnym
" Pokryta gontem bitumicznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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