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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- geodezyj-
na obvsługa budowy w tym pomiar powykonawczy
Krotność = 2

ha

0.25 ha 0.250
RAZEM 0.250

2 D-
02.01.01

Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję utwardzeń, rowki
pod obrzeża z wywozem gruntu do miejscowego rozplantowania

m3

104.00 m3 104.000
RAZEM 104.000

3 D-
04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z obramo-
waniem

m3

453.10 m3 453.100
RAZEM 453.100

4 D-
08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z
oporem z betonu C12/15 o Fb=0.04m2

m

142.20 m 142.200
RAZEM 142.200

5 D-
04.02.01

Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczane mechanicznie o
grubości 10 cm

m2

221.10 m2 221.100
RAZEM 221.100

6 D-
04.04.01

Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm na pły-
cie betonowej, średn. grub. 10 cm -

m2

86.14 m2 86.140
RAZEM 86.140

7 D-
04.04.01

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm na płycie
betonowej, średn. grub. 10 cm - nawierzchnia na estradzie plus
płyta dolna

m2

232.00 m2 232.000
RAZEM 232.000

8 D-
04.04.01

Warstwa utwardzenia terenu z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
klinowanego mialem kamiennym, gr. 15 cm - droga dojazd oraz
miejsca postojowe

m2

221.10 m2 221.100
RAZEM 221.100

9 D-
05.03.05

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej (z fazą) , gru-
bości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem - na istn. płycie betonowej i stanowisku na gromadzenie
odpadów stałych

m2

86.14 m2 86.140
RAZEM 86.140

10 D-
05.03.05

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej -
bezfazowej, grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem -  nawierzchnia pod wiatą estradową oraz
płyta dolna. Kostka łącznie 232.00 m2 w tym 133.67 m2 kostka
szara oraz 98.33 m2 kostka kolor (wraz z pochylnią)

m2

232.00 m2 232.000
RAZEM 232.000

11 D-
02.01.01

Roboty ziemne - wykonanie wykopu liniowego pod ławę funda-
mentową murka obramowujęcego estradę z wywozem miejsco-
wym do rozplantowania

m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

12 D-
02.01.01

Roboty ziemne - wykonanie podłoża z pospółki pod ławę funda-
mentowa (wymiana gruntu)

m3

6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000

13 D-
10.01.01

Ława fundamentowa betonowe o wymiarach 0.40x0.60m z be-
tonu C16/20 pod murek obramowujacy estradę

m3

6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000

14 D-
10.01.01

Wykonanie murka z kamienia murowego nieregularnego - pias-
kowca na zaprawie cementowej M12 wraz z spoinowaniem po-
wierzchni elewacyjnej

m3

7.51 m3 7.510
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RAZEM 7.510

15 D-
10.01.01

Montaż parapetu kamiennego z płyt piaskowca grub. 10 cm,
szerokości 60cm na murku obramowującym estradę

m

25.43 m 25.430
RAZEM 25.430

16 D-
10.01.01

Wykonanie tynku cementowego - wyprawki na odziemnej po-
wierzchni murka, zatartej na ostro pod izolecję przeciwwilgocio-
wą

m2

15.02 m2 15.020
RAZEM 15.020

17 D-
10.01.01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - smarowanie dwu-
krotne

m2

15.02 m2 15.020
RAZEM 15.020

18 D-
09.01.01

Roboty porządkowe na terenach zielonych: wykaszanie chwas-
tów, starych traw i samosiewów, odmładzanie starszych drzew i
krzewów

m2

502.00 m2 502.000
RAZEM 502.000

19 D-
09.01.01

Roboty porządkowe na terenach zielonych : oczyszczenie tere-
nu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Rozplantowanie grun-
tu - ziemi urodzajnej z korytowania i wykopów, obsianie przygo-
towanych terenów trawą

m2

120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000

20 D-
09.01.01

Roboty na terenach zielonych : oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych, uzupełnienie ziemi urodzajnej, odtowrzenie traw-
ników w bezpośrednim sąsiedztwie robót.

m2

142.00 m2 142.000
RAZEM 142.000

21 D-
09.01.01

Zabudowa ławek z prefabrykatów kamiennych - piaskowca i
obudowie drewnianej siedzeniowej - 15 szt. oraz ustawienie
dwóch koszy na śmieci.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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