8. KATALOG ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
POWIERZCHNI, ILOŚCI I ORIENTACYJNYM SZACUNKIEM KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA TEREN NR 1

L.p. Element/robota

kompleksowe zabiegi
zabezpieczające zdrowotne drzew
gwarantujace
1
bezpieczne
użytkowanie i
przebywanie ludzi w
ich otoczeniu

Charakterystyka

Wymagania materiałowe, jakościowe

dotyczy drzew
stwarzających
zgodnie ze sztuką dendrologiczną
zagrożenie - 50%
drzewostanu (szacunek)

Jedn.
miary

Wartość
jedn.
(netto)
[zł]

Ilość

Wartość
terenów
zieleni i
zieleni
(netto)
[zł]

Wartość
infrastruktury dla
udostępnienia
zieleni
(netto) [zł]

szt

18

1200

21 600

mb

48

90

4 320

obrzeże betonowe, nawierzchnia z klińca
zageszczonego mechanicznie,
mb
korytowanie, podbudowa

308

200

61 600

2

rozbiórka płotów
betonowych

3

budowa nowych
ścieżek szutrowych

4

budowa nowych
ścieżek szutrowych

wraz z obrzeżami
szerokość 100 cm

obrzeże betonowe, nawierzchnia z klińca
zageszczonego mechanicznie,
mb
korytowanie, podbudowa

131

180

23 580

5

budowa nowych
ścieżek ze zrębków

szerokość min. 70 cm,
wraz

bez obrzeży, nawierzchnia ze zrębków z
wycinek drzew, korytowanie

mb

108

80

8 640

budowa schodów
6 terenowych z bali
drewnianych

szerokość min. 70 cm,
wraz

stopnie z belek drewnianych o średnicy
min 12 cm, mocowane za pomocą
słupków zabezpieczajacych po bokach,
stopnie co 70 cm

mb

10

110

1 100

budowa nowych
placyków: punkt
7
wypoczynkowy, pod
altanę

wraz z obrzeżami

obrzeże betonowe, nawierzchnia z klińca
zageszczonego mechanicznie,
m2
korytowanie, podbudowa

30

170

5 100

1

12000

12 000

wraz z obrzeżami
szerokość 160 cm

konstrukcja stalowa cynkowana i
malowana proszkowo na kolor grafitowy,
średnica min. 5m, h =
altana (dach zielony w
8
min 2,2 m wraz z
odrębnej pozycji)
posadowieniem

attyka o wysokości min. 12 cm z
kątowników stalowych, przy dolnej
szt
krawędzi dachu spadku kątownik
perforowany, rynny systemowe.
przewidzieć dodatkowe obciążenie 1 m2
konstrukcji dachu ok. 100 kg/m2 (bez
ciężaru śniegu)

9

zieleń ekstensywna na
zadaszeniu altany

systemowy kompletny wielowarstwowy
dach zielony z roślinnością ekstensywną
dach jednospadowy o nach. 2%.
warstwy: hydroizolacja hydroizolacja
przeciwkorzenna lub hydroizolacja i
dodatkowa folia przeciwkorzenna/
geowłóknina chłonno-ochronna/ mata
drenażowa/ włóknina filtracyjna/
szt
warstwa wegetacyjna – substrat
ekstensywny na dach zielony: min. 8 cm/
roślinność – maty rozchodnikowe
wegetacyjne, rozchodniki
zastosować nawóz długodziałający oraz
nawadnianie do momentu przyjęcia się
sadzonek lub wykiełkowania nasion

1

10000

10 000

6

700

4 200

107

35

3 745

dobór mieszkanki w zależności od
nasłonecznienia i intensywności
użytkowania
wysiewanie 30 g mieszanki/ m2 trawnika
uwaga: trawnik / warstwa kory / warstwa
m2
żwiru pod projektowanymi krzewami,
jako wykończenie powierzchni gleby
ujęte ilościowo i kosztowo w pozycji
trawnik/ łąka kwietna/ skwer cieniolubny w zależności od lokalizacji

508

38

19 304

dobór mieszanki w zależności od
nasłonecznienia i intensywności
użytkowania
referencyjny skład gatunkowymieszanka na bazie:
- przygotowanie terenu
len wielokwiatowy, kosmos podwójnie
- ułożeniem warstwy
pierzasty, pozłotka kalifornijska, gipsówka
gleby żyznej
przygotowanie terenu
wiechowata, mak polny, chaber
- wysiew ręczny
13 wraz z założeniem łąki
bławatek, nagietek lekarski, jastrun,
m2
- nawożenie
kwietnej
słonecznik zwyczajny, ślazówka letnia
- pielegnacja
gwarancyjna
uwaga: trawnik / warstwa kory / warstwa
żwiru pod projektowanymi krzewami,
jako wykończenie powierzchni gleby
ujęte ilościowo i kosztowo w pozycji
trawnik/ łąka kwietna/ skwer cieniolubny w zależności od lokalizacji

3252,4

60

195 141

min. 0,15 m3
drewna/mb pergoli
pergola pionowa wraz
posadowienie,
z obsadzeniem
10
konstrukcja drewniana,
mb
referencyjny skład gatunkowy: bluszcz
roślinnością pnącą, h =
przekroje 10 x 10 cm,
pospolity, hortensja pnąca, winobluszcz,
2,2 m (1)
impregnowana,
wiciokrzew, trzmielina, chmiel zwyczajny,
malowana
powojnik pnący
obsadzenie muru
11 oporowego
mb
roślinnością pnącą

- przygotowanie terenu
- ułożeniem warstwy
gleby żyznej
przygotowanie terenu
- wysiew ręczny
12 wraz z założeniem
trawnika
trawnika
- nawożenie
- pielegnacja
gwarancyjna

dobór mieszanki w zależności od
nasłonecznienia i intensywności
- przygotowanie terenu użytkowania
- ułożeniem warstwy
referencyjny skład gatunkowyprzygotowanie terenu
gleby żyznej
mieszanka na bazie:
wraz z założeniem
14
- wysiew ręczny
astry, trawy, dzwonek, bodziszek, ułudka m2
skweru z bylinami
- nawożenie
wiosenna, fiołek wonny, cebulica, fiołek
ozdobnymi
- pielegnacja
motylkowy, liliowiec, szałwia, głowienka
gwarancyjna
wielokwiatowa, konwalia, zawilec,
wilczomlecz, funkia, turzyca, ciemiernik,
kopytnik pospolity

301

60

18 060

referencyjny skład gatunkowy: bluszcz
pospolity, barwinek pospolity, chmiel
- przygotowanie terenu
pospolity
- ułożeniem warstwy
przygotowanie terenu
gleby żyznej
wraz z założeniem
uwaga: trawnik / warstwa kory / warstwa
15
- wysiew ręczny
m1
skweru z roślinami
żwiru pod projektowanymi krzewami,
- nawożenie
cieniolubnymi
jako wykończenie powierzchni gleby
- pielegnacja
ujęte ilościowo i kosztowo w pozycji
gwarancyjna
trawnik/ łąka kwietna/ skwer cieniolubny w zależności od lokalizacji

1211

60

72 660

689

75

51 675

szt

22

75

1 650

szt

15

1500

22 500

- przygotowanie terenu
- wypełnienie dołu
glebą żyzną w ilości 10 l
/ sadzonkę (pH w
zależności od gatunku)
- nasadzenia sadzonek
w ilości 1-4 /m2 w
zależności od składu
gatunkowego
- pielegnacja
przygotowanie terenu gwarancyjna
16 wraz nasadzeniami
krzewów
uwaga: w miejscach
przebiegu infrastruktury
technicznej podziemnej
stosować tylko krzewy z
niewielkimi i płytkimi
systemami
korzeniowymi, które
umożliwiają ewantualne
prace techniczne
(wykopanie i ponowne
posadzenie)

17 nasadzenia lilaków

18 nasadzenie drzewa

referencyjny skład gatunkowy nr 1:
grab, klon polny, jarząb , jabłoń ozdobna,
bez czarny (różne odmiany), derenie,
róże, cis pospolity, berberysy, tawuły,
suchodrzew, leszczyna, kalina, ligustr,
lilaki, trzmieliny, barwinek, bluszcz,
dziurawiec, hortensja, runianka,
jaśminowiec, porzeczka alpejska, itp.
referencyjny skład gatunkowy nr 2
(byliny - rododendrony, azalie):
azalia pontyjska, azalie i rododendrony
(różne odmiany), kosaciec żółty, kosaciec m2
syberyjski, pałka wąskolistna.
referencyjny skład gatunkowy nr 3 (baza
żerowa dla ptaków):
głóg, dzika róża, jarzębina, kalina
uwaga: trawnik / warstwa kory / warstwa
żwiru pod projektowanymi krzewami,
jako wykończenie powierzchni gleby
ujęte ilościowo i kosztowo w pozycji
trawnik/ łąka kwietna/ skwer cieniolubny w zależności od lokalizacji

sadzonka o wys. min.
200 cm
sadzonka o wys. min.
300 cm
referencyjny skład gatunkowy: grab,
obwód pnia na wys. 130
klon polny, jarząb , jabłoń ozdobna, lipa,
cm: 20 cm
wierzba, dąb
pielegnacja
gwarancyjna

ułożenie ścieżki z płyt
19
kamienia naturalnego

płyty z piaskowca cięte,
materiał wysokiej jakości, jednolity, bez
wymiar zbliżony do
rozwarstwień, impregnowany, gr. min. 6 mb
okręgu, kwadratu, ok
cm
40cm x 40 cm

78

140

10 920

szt

1

3000

3 000

szt

7

1700

11 900

8

2000

16 000

szt

3

600

1 800

szt

20

100

2 000

drzewa w
pełna inwentaryzacja
zróznicowanym stanie,
dendrologiczna drzew
25
szacuje się że 50% z nich zgodnie ze sztuką dendrologiczną
istniejacych (roboty w
wymaga interwencji
terenie)
pielęgnacyjnych

szt

36

180

6 480

prace
inwentaryzacyjne,
ok. 6% wartości robót
26
prace projektowe wraz (szacunek)
z pozwoleniami

kpl

1

35000

35 000

cokół z betonu architektonicznego,
siedzisko drewniane z długim,
ergonomicznym oparciem,
impregnowana, malowana, charakter
nowoczesny, powściągliwy

ławka indywidualna na
20 placyku
wypoczynkowym

21 ławka typowa

ławka: siedzisko drewniane, obudowa z
betonu architektonicznego (bez
mocowania do podłoża) / żeliwna
przy co drugiej ławce
(mocowana do podłoża) / stalowa
kosz na śmieci, wliczony ocynkowana malowana na kolor
w cenę ławki
grafitowy (mocowana do podłoża)
charakter nowoczesny, kosz: obudowa z betonu
powściągliwy
architektonicznego (bez mocowania do
podłoża) /ze stali nierdzewnej
perforowanej (z mocowaniem do
podłoża),wkład kosza wyjmowany

22 tablica edukacyjna

wraz z opracowaniem
merytorycznym treści

posadowienie, konstrukcja drewniana,
tablica drukowana odporna na warunki
atmosferyczne o pow. min 1,5 m2,
daszek drewniany

23 stojak na rowery

na 4 rowery,
mocowanie rowera
przednim kołem

stalowy, ocynkowany, z trwałym
związaniem z podłożem

trwały montaż na
drzewach budek dla
24
ptaków, nietoperzy i
owadów

typowe, drewniane,
zgodnie z wymaganiami
gabarytowymi
rozmiar nie mniejszy niż 20x20x20 cm
dostosowanymi do
gatunków

27 SUMA (netto):

468 335

155 640

28 PODATEK VAT (23%):

107 717

35 797

SUMA (brutto
29
z 23% VAT):

576 052

191 437

30

SUMA ŁĄCZNIE (brutto
z 23% VAT):

767 489

(1) - doszczegółowienie elementów, ich charakter, architektura doprecyzowane na wtapie proejktu wykonawczego w celu zapewnienia
spójności stylistycznej całej inwestycji

