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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowanie i wykonanie dydaktycznej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przyrodniczym terenem rekreacyjnym celem przeciwdziałania de-
gradacji środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w ramach Osi Priorytetowej V Ochrony Środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Pod-
działanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Strzelce Wielkie. Teren opracowania obejmuje 1 obszar:
 
obszar B obręb ewidencyjny Strzelce Wielkie, działki o nr ewid. 818, 819, 817/1, 823/1, 1205/1, 1207/1, 827, 822, 825, 804
 
 
 
Zamierzenie budowlano-przyrodnicze realizowane będzie jako zagospodarowanie rozległego terenu o wyjątkowych walorach przyrodniczych,
gdzie występują rzadkie gatunki ptaków, roślinności Rezerwat "Murowaniec", użytek leśny "Wolskie Bagna" o łącznej powierzchni |ok. 30 443,
00 m2. Szczegółowy opis przyrodniczy z występującymi gatunkami, drzew, roślinności, ptactwa jest załącznikiem Nr 1 do PFU. Tereny prze-
znaczone pod lokalizację ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, zielenią, miejscami parkingo-
wymi, oświetleniem, urządzeniami dydaktycznymi obecnie jest niezagospodarowany, nieurządzony lub jedynie częściowo niestarannie zagos-
podarowany. Celem projektowanego zamierzenia jest przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzel-
ce Wielkie zarówno przez mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie jak i okolicznych mieszkańców i gości. Projektowane zagospodarowanie tere-
nów wraz z towarzyszącymi urządzeniami jest przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
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ścieżka dydaktyczna Strzelce Wielkie obszar B.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wycena wykonania ścieżki dydaktycznej wraz z przyrodniczym terenem rekreacyjnym celem przeciwdziałania degradacji środo-
wiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie

1 Komunikacja dla pieszych w zagospodarowanich terenu obszar B - zgłoszenie AB.6743.1.100.2016.MS
1.1 Warstwy konstrukcyjne dla komunikacji dla pieszych plus platforma widokowa stojąca obszar B

1
d.1.1

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - koryto pod komunikacje dla pieszych obszar B

m3

47.087 m3 47.09
RAZEM 47.09

2
d.1.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

142.60 m 142.60
RAZEM 142.60

3
d.1.1

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

214.03 m2 214.03
RAZEM 214.03

4
d.1.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia komunikacji
dla pieszych o szerokości zmiennej od 1,50 m do 1,60 m

m2

214.03 m2 214.03
RAZEM 214.03

5
d.1.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

138.60 m 138.60
RAZEM 138.60

6
d.1.1

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

32.91 m 32.91
RAZEM 32.91

7
d.1.1

006
wycena indy-
widualna

Barierka ochronna przy platformie widokowej szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

2 Miejsca parkingowe wraz z dojazdami w zagospodarowaniach terenu obszar B - zgłoszenie
AB.6743.1.100.2016.MS

2.1 Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie parkingu nr 3 i nawierzchnie dojazdową do parkingu (obszar B)
8

d.2.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV - profilowanie istniejącej podbudowy pod nawierzch-
nie parkingu nr 3

m2

121.50 m2 121.50
RAZEM 121.50

9
d.2.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia
parkingu nr 3

m2

111.14 m2 111.14
RAZEM 111.14

10
d.2.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  - wyznaczenie miejsc par-
kingowych

m2

10.36 m2 10.36
RAZEM 10.36

11
d.2.1

KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie symboli na parkingu farbą chlorokauczukową - znak dla osób
niepełnosprawnych P24

m2

0.76 m2 0.76
RAZEM 0.76

12
d.2.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV - profilowanie istniejącej podbudowy pod dojazd do
parkingu nr 3

m2

377.15 m2 377.15
RAZEM 377.15

13
d.2.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

130.37 m 130.37
RAZEM 130.37

14
d.2.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia dojazdu do
parkingu nr 3

m2

377.15 m2 377.15
RAZEM 377.15

15
d.2.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

130.37 m 130.37
RAZEM 130.37
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ścieżka dydaktyczna Strzelce Wielkie obszar B.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2.1
KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

1.83 m 1.83
RAZEM 1.83

3 Urządzenia małej architektury zagospodarowanie terenu obszar B - zgłoszenie AB.6743.1.100.2016.MS
3.1 Zagospodarowanie terenu obszar B
17

d.3.1
001
wycena indy-
widualna

Stojak na rowery. Stojak wykonany z profili i rur - produkty malowane metoda
proszkowa bardziej odporne na ścieranie. Pozwala na stabilne ustawienie roweru,
dopięcie go do konstrukcji.

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

18
d.3.1

002
wycena indy-
widualna

Ławka z oparciem. Betonowa ławka mocowana na gruncie z drewnianym siedzis-
kiem z oparciem w kształcie łuku. Minimalna długość siedziska po obwodzie 1,5m.
Elementy metalowe zabezpieczone
farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. Przytwierdzenie poprzez wwiercenie w
podłoże
pręta montażowego.
Wysokość całkowita(cm): 78
Długość całkowita po obwodzie(cm): 157
Wysokość siedziska (cm): 43
Szerokość całkowita (cm): 45
Grubość listew(cm): 4
Waga około 310 kg

szt

5.00 szt 5
RAZEM 5

19
d.3.1

005
wycena indy-
widualna

Kosz na smieci betonowy. Kosz betonowy na śmieci z metalową kopułą zadaszaja-
cą. Kosz o pojemności 40 l, wysokości max 90cm. Przytwierdzenie kosza poprzez
wwiercenie w podłoże pręta
montażowego.
Wysokość (cm): 90
Średnica (cm): górna - 48, dolna 48
Pojemność (l): 40
Waga (kg): 140
Materiał: kamień płukany, grysy.

szt

8.00 szt 8
RAZEM 8

20
d.3.1

007
wycena indy-
widualna

Zestaw stoli plus dwie ławki. Zestaw składa się z dwóch ławek betonowych z
drewnianym siedziskiem w kształcie łuku + stół okrągły na betonowej nodze z
drewnianym blatem. Stół o wysokości ok 80cm, średnica blatu 100cm Sposób
przytwierdzenia poprze wwiercenie w podłoże pręta montażowego.
Średnica blatu około (cm): 100
Wysokość około (cm): 80
Waga (kg): całego zestawu około 1000 kg
Listwy (cm) - grubość 4 cm
Blat i siedziska wykonane z drewna świerkowego lakierobejcami i lakierowany.

kpl.

2.00 kpl. 2
RAZEM 2

21
d.3.1

006
wycena indy-
widualna

Tablica edukacyjna. Tablica z informacjami przy każdym ze stanowisk edukacyj-
nych. Tablice wykonane z drewna dębowego, z naturalnymi kształtami konarów, z
zadaszeniem. Wymiary: 70x100 cm. Tablice z napisami odpornymi na UV i warun-
ki atmosferyczne.

Obmiar:
7 szt

szt

5 szt 5
RAZEM 5

22
d.3.1

007
wycena indy-
widualna

Rzeźba ptaka bąka szt

1 szt 1
RAZEM 1

4 Miejsce wypoczynku i relaksu w zagospodarowaniu terenu obszar B - zgłoszenie AB.6743.1.100.2016.MS
23
d.4

008
wycena indy-
widualna

Zestaw metalowy dwukondygnacyjny. Dwukondygnacyjny zestaw. Stelaż zestawu
metalowy, malowany metodą proszkową, odporny na ścieranie, pozostałe elementy
wykonane z atestowanych materiałów.
- materiał na daszki i burty płyta HDPE
- materiał zjeżdżalni stal nierdzewna

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

24
d.4

042
wycena indy-
widualna

Nawierzchnia żwirowa - warstwa nawierzchni bezpiecznej rozścielana ręcznie -
grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

64.02 m2 64.02
RAZEM 64.02
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ścieżka dydaktyczna Strzelce Wielkie obszar B.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25
d.4

009
wycena indy-
widualna

Hustawka dwustanowiskowa metalowa. Huśtawka podwójna metalowa, malowana
metodą proszkową z dużą odpornością na ścieranie. Siedziska z tworzywa sztucz-
nego jedno ławeczka, drugie pampers.

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

26
d.4

042
wycena indy-
widualna

Nawierzchnia żwirowa - warstwa nawierzchni bezpiecznej rozścielana ręcznie -
grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

26.08 m2 26.08
RAZEM 26.08

27
d.4

010
wycena indy-
widualna

Hustawka z siedziskiem bubełkowym dla osób niepełnosprawnych. Huśtawka po-
jedyncza metalowa, malowana metodą proszkową z dużą odpornością na
ścieranie. Siedzisko kubełkowe z tworzywa sztucznego.

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

28
d.4

016
wycena indy-
widualna

Nawierzchnia bezpieczna z płyt typu puzle. Płyty o grubości 55 mm są przezna-
czone do stosowania jako bezpieczna nawierzchnia na place zabaw, gdzie krytycz-
na wysokość upadku wynosi 1,7 m.  Wymiary 100x100 cm, antypoślizgowe, tłu-
miące hałas i wibracje, stanowią doskonałą warstwę izolacyjną, odporne na działa-
nie czynników atmosferycznych, łatwe w utrzymaniu czystości, prosty montaż i de-
montaż.

m2

17.98 m2 17.98
RAZEM 17.98

29
d.4

011
wycena indy-
widualna

Urządzenie siłowni: Podwójne urządzenie siłowe wyciskanie leżąc plus wyciskanie
siedząc dla osób niepełnosprawnych. Urządzenia ze stali nierdzewnej, podwójnie
malowane proszkowo, siedziska z tworzywa sztucznego. Urządzenia przystosowa-
ne do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

30
d.4

042
wycena indy-
widualna

Nawierzchnia żwirowa - warstwa nawierzchni bezpiecznej rozścielana ręcznie -
grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

22.12 m2 22.12
RAZEM 22.12

31
d.4

012
wycena indy-
widualna

Urządzenie siłowni: Podwójne urządzenie siłowe ławka plus orbitek. Urządzenie
podwójne na jednym pylonie. Z jednej strony ławka, z drugiej orbitrek. Urządzenie
całe dwukrotnie malowane proszkowo, ze stali nierdzewnej.

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

32
d.4

042
wycena indy-
widualna

Nawierzchnia żwirowa - warstwa nawierzchni bezpiecznej rozścielana ręcznie -
grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

26.79 m2 26.79
RAZEM 26.79

33
d.4

013
wycena indy-
widualna

Urządzenie siłowni: Podwójne urządzenie siłowe prasa nożna plus biegacz. Urzą-
dzenie podwójne na jednym pylonie. Z jednej strony prasa nożna, z drugiej
biegacz.
Urządzenie całe dwukrotnie malowane proszkowo, ze stali nierdzewnej.

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

34
d.4

042
wycena indy-
widualna

Nawierzchnia żwirowa - warstwa nawierzchni bezpiecznej rozścielana ręcznie -
grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

21.17 m2 21.17
RAZEM 21.17

5 Platforma widokowa siedząca zagospodarowanie terenu obszar B - zgłoszenie AB.6743.1.100.2016.MS
35
d.5

014
wycena indy-
widualna

Platforma widokowa drewniana z ławkami i stołem, na rzucie ośmiokąta, przykryta
papą
termozgrzewalną.

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

36
d.5

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - utwardzenie pod plaformęt widokową

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

37
d.5

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV - utwardzenie pod platformę widokową

m

24.40 m 24.40
RAZEM 24.40

38
d.5

KNNR 6
0113-04

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - utwardzenie pod platformę
widokową

m2

49.00 m2 49.00
RAZEM 49.00
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ścieżka dydaktyczna Strzelce Wielkie obszar B.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm - utwardzenie pod platformę widokową

m2

49.00 m2 49.00
RAZEM 49.00

40
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - utwardzenie pod platformę widokową

m

24.40 m 24.40
RAZEM 24.40

6 Wyrównanie istniejącego terenu dla zagospodarowania terenu obszar B - zgłoszenie AB.6743.1.100.2016.MS
6.1 Wyrównanie istniejącego terenu dla zagospodarowania terenu - obszar B
41

d.6.1
KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. około 10 cm mechanicznie - pod tereny zie-
lone, łąki kwiatowe, zbiór ziół leczniczych, drzewa wysokie.

m2

624.42 m2 624.42
RAZEM 624.42

42
d.6.1

KNR 2-31
0103-04

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

m2

624.42 m2 624.42
RAZEM 624.42

43
d.6.1

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym m2

3384.26 m2 3 384.26
RAZEM 3 384.26

7 Nasadzenia dla zagospodarowania terenu obszar B - zgłoszenie AB.6743.1.100.2016.MS
7.1 Nasadzenia drzew i krzewów - obszar B
44

d.7.1
KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - berberys Thunberga '
Green Carpet', berberis thunbergii 'Green Carpet'

szt.

50.00 szt. 50
RAZEM 50

45
d.7.1

KNR 2-21
0302-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - brzoza brodawkowata,
betula pendula

szt.

9.00 szt. 9
RAZEM 9

46
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - głóg pośredni 'Paul's
Scarlet', crataegus xmedia 'Paul's Scarlet'

szt.

6.00 szt. 6
RAZEM 6

47
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - tawuła japońska MA-
GIC CARPET 'Walbuma', spirea japonica MAGIC CARPET 'Walbuma'

szt.

95.00 szt. 95
RAZEM 95

48
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - tawuła japońska 'Gol-
den Princes', spirea japonica 'Golden Princes'

szt.

79.00 szt. 79
RAZEM 79

49
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - tawuła van Houtte'a,
spirea x vanhouttei

szt.

6.00 szt. 6
RAZEM 6

50
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - śnieguliczka Chenoul-
ta 'Hancock', symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'

szt.

95.00 szt. 95
RAZEM 95

51
d.7.1

KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez za-
prawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - cis pośredni 'Nidiformis', taxus xmedia '
Nidiformis'

szt.

6.00 szt. 6
RAZEM 6

52
d.7.1

KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez za-
prawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - klon czerowny, acer rubrum

szt.

5.00 szt. 5
RAZEM 5

53
d.7.1

KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez za-
prawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - dereń biały 'Sibirica Variegata', cornus
alba 'Sibirica Variegata'

szt.

54.00 szt. 54
RAZEM 54

PRZEDMIAR ROBÓT
- 6 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104



ścieżka dydaktyczna Strzelce Wielkie obszar B.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.7.1
KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez za-
prawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - żywotnik zachodni 'Smaragd', thuja oc-
cidentalis 'Smaragd'

szt.

139.00 szt. 139
RAZEM 139

55
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - miskant olbrzymi,
miscanthus x giganteus

szt.

5.00 szt. 5
RAZEM 5

56
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - miskant małokłosowy '
Nanus Variegatus', miscanthus oligostachyus 'Nanus Variegatus'

szt.

108.00 szt. 108
RAZEM 108

57
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - miskant chiński 'Little
Zebra', miscanthus sinensis 'Little Zebra'

szt.

43.00 szt. 43
RAZEM 43

58
d.7.1

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - miskant cukrowy,
miscanthus sacchariflorus

szt.

15.00 szt. 15
RAZEM 15

59
d.7.1

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - sad owocowy:
bez czarny 'Aurea', sambucus nigra 'Aurea'

szt.

6.00 szt. 6
RAZEM 6

60
d.7.1

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - śliwa tarnina,
prunus spinosa

szt.

21.00 szt. 21
RAZEM 21

61
d.7.1

050
wycena indy-
widualna

Układanie nawierzchni (ścieżki) z kamieni z pozostawieniem przerw trawnikowych
w odstępach 30 cm
Długość 75 cm, szerokość 100 cm

m2

35.89 m2 35.89
RAZEM 35.89

8 Oświetlenie terenu zagospodarowanie obszar B - Decyzja 118/2016
8.1 Oświetlenie terenu poprzez rozbudowę istnięjącego oświetlenia ulicznego zagospodarowanie obszar B
62

d.8.1
KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

3.00 m3 3.0
RAZEM 3.0

63
d.8.1

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

28.312 m3 28.3
RAZEM 28.3

64
d.8.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

176.95 m 177
RAZEM 177

65
d.8.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

19.60 m 20
RAZEM 20

66
d.8.1

KNNR 5
1004-01
wycena indy-
widualna

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa uliczna ledowa typu
ST COB 1x80W

szt.

12.00 szt. 12
RAZEM 12

67
d.8.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych stożkowych o wys. 4.5
m i śr. fi 114/60 mm na fundamencie pref. B-60 z tabliczką bezp. typu SAL-4,5/B-
60

szt.

12.00 szt. 12
RAZEM 12

68
d.8.1

KNNR 5
0707-04
wycena indy-
widualna

Układanie kabli 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie m

176.95 m 176.95
RAZEM 176.95
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69

d.8.1
KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

24.00 szt. 24
RAZEM 24

70
d.8.1

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00

71
d.8.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

28.312 m3 28.31
RAZEM 28.31
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Komunikacja dla pieszych w za-

gospodarowanich terenu obszar
B - zgłoszenie
AB.6743.1.100.2016.MS

1.1 Warstwy konstrukcyjne dla ko-
munikacji dla pieszych plus plat-
forma widokowa stojąca obszar B

2 Miejsca parkingowe wraz z dojaz-
dami w zagospodarowaniach te-
renu obszar B - zgłoszenie
AB.6743.1.100.2016.MS

2.1 Warstwy konstrukcyjne pod na-
wierzchnie parkingu nr 3 i na-
wierzchnie dojazdową do parkin-
gu (obszar B)

3 Urządzenia małej architektury za-
gospodarowanie terenu obszar B
- zgłoszenie
AB.6743.1.100.2016.MS

3.1 Zagospodarowanie terenu obszar
B

4 Miejsce wypoczynku i relaksu w
zagospodarowaniu terenu obszar
B - zgłoszenie
AB.6743.1.100.2016.MS

5 Platforma widokowa siedząca za-
gospodarowanie terenu obszar B
- zgłoszenie
AB.6743.1.100.2016.MS

6 Wyrównanie istniejącego terenu
dla zagospodarowania terenu ob-
szar B - zgłoszenie
AB.6743.1.100.2016.MS

6.1 Wyrównanie istniejącego terenu
dla zagospodarowania terenu -
obszar B

7 Nasadzenia dla zagospodarowa-
nia terenu obszar B - zgłoszenie
AB.6743.1.100.2016.MS

7.1 Nasadzenia drzew i krzewów - ob-
szar B

8 Oświetlenie terenu zagospodaro-
wanie obszar B - Decyzja 118/
2016

8.1 Oświetlenie terenu poprzez roz-
budowę istnięjącego oświetlenia
ulicznego zagospodarowanie ob-
szar B
RAZEM

Słownie:  
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