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d1
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-scho-
dów zewnętznych 4 kpl
2 20. 1.30- 0.50-4

63

63 5.720
RAZEM 5.720

2
d.l

Nasyp z pospółki pod podjazd dla niepełnosprawnych i schody z zagęszczeniem

1 2.0-2.30*0.30+ 1 1 .50-1 .50"0.25+2. 1 0"4.50*0.20+2.0"3 50*0. ĺ 0+<ewak> 2.0-6 0-0.'ĺ 0

n3

13 'ĺ6 383
RAZEM í 6.383

?

d.'ĺ
Ława pod krawężnjkĺ betonowa z oporem

(3.0+ 3.0+7.50+7.50+8.50+2.0)"0.30*0.30+ <ława pod obrz schod ewakUac>(2.0+2.35+2.70+
3.3o+ 1.4o+ 1'75+2.'ĺ 0+2. 1 0)*0. 1 5-0'1 5

1113

63 3.233

RAZEM 3.233

d1
Krawężniki betonowe Wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej na podjeŹdzie
dĺa niepełnosprawnych
3 0+3.0+7-50+7-50+8.50+2.0

1'.t

Ť 31.500
RAZEM 3í.500

5

d.1
Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość Warstwy po zagęszczeniU 12 cm

ĺ'ĺ .50*2.00+ 'l.0*2.00 + 7.5o"2.oo +<schodv ew>2.0*5.90

12

12 51.800
RAZEM 5í.800

6
d.1

Nawiezchnie z kostki brukowej śrutowane.| grubość 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
i'leJ
11 5o*2.o+7.5o*1 20+<stoonie>2.0*0.30*3 +<schodv ewák> 2 0*5 90

12

ĺ2 45.600
RAZEM 45.600

d.1
Balustrady stalowe montowane na podjeździe i podeście dla osób niepďnosprawnych o
lącznej wysokości do í,1Omb; miniowane i malowane dwukrotnie pochwyt na 75 i 90 cm od
poziomu płasz'zyzny pochylni
3 0+1.0+7.50+7.80+8.80+2.0 TI

1l

30. í 00
RAZEM 30.'100

I
d'ĺ

obzeża betonowe palisadowe - schodowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
<stopnie głóW>2.0"3+ <łacznik z pod]azdem w łuku>7'0+ <sch eW>í '40+'| .75+2.10+2.10+
2.O+2.35+2.70+3.30

Ťl

ĺl 30.700

RAZEM 30.700
o

d.'ĺ
obzeża betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 10 m

<łacznik z oodiazdem w łUkU>7.0+<Dlzv bramie>6.00

TI

11 í 3.000
RAZEM í 3'000

10
d.1

Ręczne rozrzucenie mieszanki z toŕu iziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu do 1:2 gru-
bośó warstwy 2 cm
KrotnoŚć = 1 0
<klomb łacznika z podjazdem w łuku>7.0*7.5-0.5
<od strony drogi> 6.00*2.0*0.5 +14.0"2.50

12

12
12

26-250
41.000

RÁzEM 67.250
11

d.1
obsadzenie kwietników kzewami róż

26.25* 2

;zt

;zt 52.500
RÁzEM 52.500

2 utwardzenie placu kostką brukową
12

d.2
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. l-lV głębokoś-
ci 20 cm (urobek do wykorzystaniajako nasyp po pďudniowej Stronie budynku)
('l 7.0-3.0)+(6.00. I 3.00)+(7.50- l 4.00)+(1 1 .00-1 4.00)
<zjazd> 7.50*3.0
-poz.6
-7.0.7.50-0.5

12

12
12
112

a12

388.000
22.500

-45.600
-rA )Ąn

RAZEM 338 65C
13

d-2
Mechaniczne Wykonanie koÍyta na całej szerokości utwardzenĺa
de dalsze 5 cm głębokości
Doz.22

w gruncie kat. l-lv - za każ- 12

12 I 2A Onn

RAZEM í 26.90c
14

d-2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŹa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni W grun-
cie kat. l-ll - nasyp zagęszczony po pďudniowel stronie budynku pod chodnik_ opaskę o Szer
2.00m i gr do 30cm grunt z korytowania
25.40-2.0

112

12 50 800
RAZEM 50.800

15
d.2

Wykopy liniowe pod przykanalik i studzienkę Ściakową W gruntach suchych kat.l-ll z Wydoby_
ciemurobkułopatą głębokośćdo1.5m-szerokośi0.8zzasypaniemizagęszczeniem
1 1.00 "1.08"0.8

m3

63 I 504
RAZEM 9.504

'ĺ6
d.2

Studzienki ściekowe (chłonne) z gotowych elementów - podwórzowe z PVc o śr. 500mm z
osadnikiem i kratka żelĺwną typ ciężki 650x450mm

szt

1 nnn
RAZEM 1.000
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17
d.2

PŻykanaliki z rur kielichowych z PVC ( perforowany drenożowy z otuliną zÍizeliny do rozsą-
czania wód opadowych) o śr. nom. 150 mm
11.00

m

m 1'ĺ .00c
RAZEM I't .000

'ĺ8
d.2

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 'ĺ5x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

í.ĺ 2.00+,ĺ 7.00+5.50+6.00+2.00+ 1 4.00+ 1 1 .00)+< ziazd>3.0+3.0

m

m 73.500
RAZEM 73.50C

19
d.2

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

ooz.18*O-2O*O.2O

63

63 2.940
RAZEM 2.94C

2C
d.2

obzeża betonowe o wymiarach 30x8
spoin zaprawą cementową
6.00+'ĺ 4 00 + 25.40+1.50+1.50+1 7.00

cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem TI

Ťl 65 400
RAZEM 65.400

21
d.2

Podbudowa z kruszywa łamanego - Warstwa o grubości po zagęszczeniu'ĺ 5 cm

ooz.12

112

ĺ2 338.650
RAZEM 338.650

22
d2

Podbudowa z kruszywa łamanego - - za każdy dalszy 1

bienie o 5 cm (na wjeździe wozu strażackiego)
Krotnośó = 5
1 4.00*7.50+ <ziazd>3.00"7.30

cm grubości po zagęszczeniu pogru- 'n2

-62 126.900
RAZEM '126.900

23
d.2

Nawiezchnie z kostki brukowe'j betonowej kolorowej grubośc 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
poz.21
<opaski>2s.40*1 .50+ 1 7.00"0.5

7n2

vn2

1n2

338.650
46.600

RAZEM 385.250

24
d-2

Ręczne rozrzucenĺe mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy
2cm
Krotność = 2
6.0-2.0*0.5+'ĺ 4.00-2'50

1n2

7n2 41.000
RAZEM 4ĺ.000

25
d-2

Wykonanie trawnikóW dywanowych siewem na gruncie kat. l-ll z nawożeniem

(1 0+6.0)*0.5+12.00-4'00 + 'ĺ 0.0*'ĺ '0

1n2

7n2 66.000
RAZEM 56 000

2h
d2

Montaż masztu flagowego o wysokości 6mb
zabetonowanie ustoju
1

z rolkami, uchwytami,linkami wraz z wykopem, szt.

szt. 1.000
RAZEM í.00c

bĺsoo q
i u9ł
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