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rlr tlazwa Jednostka miary loŚć

1 Elwmenty małej architektury
1.1 Altany,stoły, ławkl -wraz z montażem- analiza własna
t0 (NR 2-01 0-0

Ąltana drewniana (zadaszenie) na miejscu utwardzonym z kostki betonowej
(pl. 4,0(

t0 (NR 2-01 0-0
Stoł drewniany z ławkami

(pl 5,0(

l0 (NR 2-01 0-0
:awka parkowa metalowa

;zt 7,0(

10 (NR 2-01 0-0
(osze na śmieci

:zt 7,0(

'1.2 Plac zabaw

'1'3 Eksponaty zŻywicy poliestrowej iwłókna szklanego wrazz montażem -
analiza własna

t0 (NR 2-01 126-1
Jsunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstw1
io 15 cm

n2 250,0(

z0 (NR 2-01 229-1
)zemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległoŚc do 10 m, kat.gruntu
-ll - nakłady podstawowe

n3 32,0(

30 (NR 2-31 104-5
/Varstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie
nechaniczne, gr.warsttły poza1ęszczeniu 10 cm - anal

n2 250,0(

(NR 2-31 104-6
Narstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie
nechaniczne,kaŻdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm (x 5)
iodatkowe 5 cm

n2 250,0(

50 (NR 2-01 1-1
Nyposazenie placu zabaw - analiza własna

(pl 1,0(

10 (NR 2-01
3rzyby

0-0 (pl 14,0(

t0 (NR 2-01
Zwierzęla

0-0 (pl 3,0(

t0 (NR 2-01 0-0
)omkidla dzieci

(pl 2,0(

10 (NR 2-01 0-0
Iablice informacyjne - duŻa

(pl 5,0(

10 (NR 2-01 0-0
Iablice informacyjne - mała

(pl 17,0(

'10 (NR 2-01 0-0
ZĄawka grzybowa na terenie przystani

(pl 1,0(

10 (NR 2-01 0-0
Zajawka grzybowa na terenie amfiteatru

(pl 1,0(

1.4 Oczko wodne - ok.29 m2

R2-01 225-1 3
łębienie z oczyszczeniem oczka wodnego wykonywane na odkład

10

mi zgarniakowymi o poj.zgarniaka 0.25 m3

43,
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2-01 507-1
antowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach

- wykopy, kat.gruntu l-ll

NR 2-01 209-2
ziemne wyk.koparkami, z transpońem urobku samochodami

i na odl.do 1.0 km - koparki zgarniakowe o poj.zgarniaka
.25 m3, kat.gruntu lll

1.5 Urządzenia sanitarne _ analiza własna

2

2.1 ścieżki

up i montaż kabiny sanitarnej WC
gruntowe, opaski, brama

10 (NNR 6 101-1
(oryta wykonywane na całej szerokościjezdni i chodników mechanicznie,
;łębokoŚc 5 cm, kat'gruntu ll-lV

n2 675,0(

20 (NNR 6 '106-1

ffarstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warsfuvy po zagęszczeniu 5 cm
n2 675,0(

2.2 opaska obustronna ścieżkiz elementów drewnianych wraz zmontażem -
analiza własna

10 (NR 2-01 0-0
)paska obustronna ściezki z elementÓw drewnianych na słupkach
nocowanych w gruncie

'n 350,0(

2.3 Brama wejściowa
10 (NR 2-01 0-0

3rama wejŚciowa drewniana wrazz montazem - analiza własna
(pl 1,0(

--- Koniec wydruku ---


