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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
ZagospojąlqwrnĘ-!ęIęnq wok ł budyn ku Gm i n nego ośrod ka Ku ltu ry

chni placu i alejek parkolvych z llostki betonowei 
,

ży 8x30 cm na podsypce piaskowej m l

d.1 08't4-02
245.5

RAZEM 245.500

2 KNR 2-31 ,Rozebranie obrzeŻy 8x30 cm na podsypce piaskowej
d.1 0814-02

171 .5

m

m 171 .500
RAZEM 171 .500

3 KNR 2-31 lRozebranle chodnikow, Wysepek przystankowych i przejść dla pieszy}h z
d.1 o815_06 ipłyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

252 252.000

rf
ffp

RrMEM ' 252.000

ą]xrrlR 2_31 Rozebranie chodnikow, Wysepek przystankowych l przejŚÓ dla pleszych z
d.1 o815_o1 lpłyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

1 126

7P

\rp 1 126.000
RAZEM 1 126.000

-Ulqzęltlą!ąwĘĘ9-E'j!Ę9!L i a l ej e k pą1lquryqh 499Bi bęĘaq91ej!q!EB!!(w kol
KNR 2-3'| obrzeŻa betonowe o Wymiarach 20x6 cm na
O4O7-02 nieniem sPoin Piaskiem

245.5

podsypce piaskową z wypeŁ
2
5

d.2

)nym

RAZEM ', 245.500

6iKNR o_11 Chodniki z kostki betonowej ''PoLBRUK'' grubości 60 mm na podsypce
d.2 o32o_o5 piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoln piaskiem

252

62

y'p 252.000
RAZEM 252.000

7iKNR 2_31 ObrzeŻa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
d.2t0407-02 nieniemspoinpiaskiem

171.5

m

m 171 .500
RAZEM 171.500

8 KNR o_11 Nawierzchnie z kostki betonowej ''POLBRUK'' grubości 80 mm typu 10 na
d.2 0316_01 podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

1 126

pP

712 1126.000
RAZEM 1 126.000

3 obsadzenie sadzonkami krzew w i dtz-ęuLetlqęnujątLofryęgg-
9 KNR2-21 Sadzenie drzew l krzewow iglastych na terenle płaskim W gruncie kat.

d.3 0323-01 średnica/głębokośÓ : 0.5 m
r30

szt.

szt. 30.000
RAZEM 3O.OOO

ł-uęĘryj9lręląuletplzrg!9j!ą9!-pąIE9lut9b-
10 KNR2-21 Ławki parkowe metalowe - obudowa drewniana siedzeniowa

d.4 0607-02
6

. SZt

, SZt 6.000
.RAZEM 6.000

l-!!łĘlą4eę!9!ne!-t91y'o-św1ątlę4!ąee-u!]ę!Ę_!1ęgo-
11 KNNR 9 lwymiana opraw oświetlenia zewnętrznego

d.5 1005-01 + 
:

KNNR 9
1001-01

,4

razem ze słupem kpl

kpl 4.000
RATEM 4.000
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