
INWESTYCJA:

INWESTOR:

NR STWIORB WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDN. ILOŚĆ

- Wytyczenie geodezyjne zakresu bobót, tras, punktów charakterystycznych i kolizji. kpl. 1,00

D-02.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z transportem na odkład. Średnia grubość 15cm. m3 1 537,23

D-02.03.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z transportem na odkład i wyprofilowaniem dna 

wykopu. Średnia głebokość 15cm.
m3 1 537,23

D-02.03.01 Rozłożenie geowłókniny separacyjnej (w tym zakłady). m2 10 248,21

D-05.01.04
Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/63,0), gr. 20 cm - warstwa dolna, 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
m2 10 248,21

D-05.01.04
Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 10 cm - warstwa górna, 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
m2 10 248,21

D-01.03.02 Ułożenie linii kablowej niskiego napięcia. m 121,00

D-01.03.02 Ułożenie rur ochronnych (śr.110). m 10,00

D-01.03.04 Ułożenie kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej (2x śr. 40) m 205,00

D-07.07.01 Ułożenie linii kablowej - zasilanie szafy oświetleniowej (kabel YAKY 4x50mm2) m 42,00

D-07.07.01 Ułożenie linii kablowej - obwody latarni oraz zasilanie bramek (kabel YAKY 4x35mm2) m 482,50

D-07.07.01 Ułożenie rur ochronnych (śr.110) m 97,80

D-07.07.01 Montaż słupa oświetleniowego H=10m, wysięgniki dwustronne 2,0m. kpl. 6,00

D-07.07.01 Montaż oprawy oświetleniowej LED 139W kpl. 12,00

D-07.07.01 Montaż szafy oświetleniowej kpl. 1,00

D-07.07.01 Montaż uziomów (słupy / szafa oświetleniowa) kpl. 7,00

D-07.07.01 Demontaż istniejących latarni szt. 8,00

D-07.06.01

Wykonanie ogrodzenia ze stalowych paneli zgrzewanych - kolor czarny, na podmurówce z płyt 

prefabrykowanych betonowych, słupki stalowe w rozstawie 2,50m, wymiar panelu 1500 x 2500 mm, 

wykonanie z drutu fi 4 mm, ocynkowany i lakierowany proszkowo, oczko siatki 20 x 50, panel 3D - 3 

przetłoczenia na panelu, słupek 60 x 40 z daszkiem o wysokości 2,4 m zabetonowany, trzy obejmy 

na słupek, podmurówka o wys. 20 cm z łącznikiem 

m 215,00

D-07.06.01 Montaż bramy wjazdowej przesuwnej, szerokość w świetle 6,0m, wysokość 1,70m kpl. 1,00

D-07.06.01 Montaż bramy wjazdowej przesuwnej, szerokość w świetle 5,0m, wysokość 1,70m kpl. 1,00

D-07.06.01 Montaż bramy wjazdowej przesuwnej, szerokość w świetle 4,5m, wysokość 1,70m kpl. 1,00

Parametry bram wjazdowych - ocynkowane, lakierowane proszkowo kolor czarny, szyna prowadząca 

80x80 o grubości minimalnej 5 mm, wzmocnione skrzydło, wózki 5-rolkowe z podstawą do regulacji, 

prowadzenie górne 40x40, bramy przystosowane do zamontowania systemu elektronicznego 

otwierania, dwa słupy 80x80 o długości 2.50 m

D-07.06.01

Montaż furtki, szer. 1,40m, wysokość 1,70m, na wzór bramy wjazdowej, ocynkowana, lakierowana 

proszkowo kolor czarny, zawiasy regulowane, zamek, wkładka, klamka, przystosowana do 

zamontowania systemu elektronicznego otwierania, słupy 60x60 o długości 2,40 m

kpl. 2,00

ROBOTY ZIEMNE

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa wielofunkcyjnego terenu utwardzonego z kruszywa mineralnego na powierzchni przepuszczalnej 

w obszarze gospodarczym Ogrodu Botanicznego.

PAN Ogród Botaniczny

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO I ZASILANIA

ROBOTY BRANŻOWE: ELEKTROENERGETYKA - LINIE KABLOWE nN

NAWIERZCHNIE

PRZEBUDOWA KOLIZJI LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA

ROBOTY BRANŻOWE: TELETECHNIKA
BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DWUOTWOROWEJ

ROBOTY BRANŻOWE: ELEKTROENERGETYKA - OŚWIETLENIE I ZASILANIE




