Leszek Kułak
Budownictwo sportowe Inżynieria krajobrazu

ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna

Przedmiar - roboty ogrodnicze
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DATA OPRACOWANIA

Przebudowa terenu parkowego w ramach zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miłości oraz dojścia od ul. Gorzowskiej
dz. nr 369, 251/1, 264 ob. ewid. 24 - Lubniewice
Gmina Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
Leszek Kułak Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu
ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna
:

30.10.2020 AKTUALIZACJA 01.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

142954,36 zł

Słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery i 36/100 zł

Data opracowania
30.10.2020 AKTUALIZACJA 01.09.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowane zmiany urbanistyczno-architektoniczne i techniczno-użytkowe związane z realizacją zadania:
- rozbiorka istniejących nawierzchni ścieżek,
- ujednolicenie układu komunikacyjnego parku poprzez uporządkowanie linii ścieżek oraz zmianę nawierzchni
ścieżek istniejących na nawierzchnię mineralną wraz z wykonaniem drenażu poprzecznego,
- uporządkowanie istniejącej zieleni poprzez usunięcie chwastow, samosiejek, martwych drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń,
- ujednolicenie obiektow małej architektury poprzez demontaż istniejących i dostawę nowych koszy na śmieci, ławek, budek lęgowych, poidła dla ptaków, domków dla owadów,
- remont historycznego muru kamiennego poprzez uzupełnienie wyrw, braków w pokryciu muru dachówką,
- renowacja tarasu widokowego polegająca na wymianie barierki i wykonaniu nawierzchni mineralnej,
- montaż tabliczek informacyjnych i kierunkowskazów,
- demontaż istniejących i montaż nowych słupów i opraw oświetleniowych wzdłuż promenady nadjeziornej i
wewnątrz parku,
- demontaż i przestawienie/usunięcie rzeźb.
NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA WG CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
51127000-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45113000-2 Roboty na placu budowy
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyj-nych i linii energetycznych
52324510-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71335000-5 Badania inżynieryjne
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26569

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

1
PRZYGOTOWANIE TERENU PARKU
1 KNR 221- Koszenie nalotu, chwastów wieloletnich i jednorocznych. 60 %
d.1 0112-02 pow. parku
4920

j.m.

m2
szt

3 KNR 2-21 Ścinanie drzew o średnicy pnia 41-65 cm
d.1 0111-04
11

szt.

4 KNR 221- Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych sad.1 0112-03 mosiewów
4920

m2

5 AW
d.1

Wywóz i utylizacja materiału biologicznego z uwzględnieniem
uwarunkowań lokalnych
98,4

m3

2
2.1
6 KNR 221d.2. 0411-05
1

OBSADZENIA ROŚLINAMI
BYLINY, CEBULE
Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat. m2
III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 25 cm.
440
m2

szt

szt.

m2

m3

7 KNR 2-21 Obsadzenie bylinami przy ilości 25 szt./m2
d.2. 0414-06
1
240

m2

8 KNR 2-21 Obsadzenie bluszczem przy ilości 8 szt./m2
d.2. 0414-03
1
200

m2

m2

m2

OBSADZENIE KRZEWAMI
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na tere- szt
nie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia
żyzna o średn.I głębokośći 0,5m (BYLINY I KRZEWY)
160
szt

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26569

Razem

m2

2 KNR 221- Usunięcie krzewów
d.1 0105-01
21

2.2
9 KNR 221d.2. 0301-0501
2

Poszcz

4920,000
RAZEM
4920,000
21,000
RAZEM

21,000

11,000
RAZEM

11,000

4920,000
RAZEM
4920,000
98,400
RAZEM

98,400

440,000
RAZEM

440,000

240,000
RAZEM

240,000

200,000
RAZEM

200,000

160,000
RAZEM

160,000

