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0425-0l00
Wyói6n5 i uzuF€łnienie islńieiących stopni drąnianych ] ,0 ń żgodnie z
Ust leniamj T€chnologienymi 94M x (1,0n + (2 x 0.5m)) x 3,14 x |0,.1212Yz =
2,12m3

1 , Pozycja obejmuje lEnspoń m8teriatu powyżej lkm oBż mbóly żemne .ęcee
_ ś,ednio 0,15ń3/1sa 2, Wypełri€nid pż€§tĘeni nad stopniem ńat€riateń

94 94.0o(

94.00(

0425{100
cżęściolva wyoiana ilzupelni€nie istniejących slopńi dr€wnianych 1,o m {w
dEbinie) żgodnje z Us{aleniańi TeóńoĘjcżnymi, 21sż x (1,0ń + (2 x o,sm)) x
3,14 x |0,1212)' = 0,47n3

1 , pożyqa obejmuje lEnśpoń mgbrialu powyżej 1km oraż oboty ziemne Ęene
ś€dnio 0.1m3/1sź.2, Wypełnieńie pżestżeni nad siopnień malenalem

21 21.00(

21,00{

1

0425{100
Wt*onanje slopni dEMianyth 1 5 m (dogęszczenie stniejących) zgodnie ż
Uslaleniami Tećhńol€ienymi 15sż x {1.5m + (2 x o,afiD t 3,14 x \0,12]2)^2 =0!2ń3

1, Pożycja oĘnuje lanśpód maienalu powyżej ]km orżż oboty żiemne Ęane
_ Średnio 0,15ń3/1sż.2 Wypełnienie pżestueninód slopniem eaieńałem

15

l5,0or

M25,010o
Wykonanie kńwężnika dreMiańegó żgodnć z Uslaleniańi TćchnoĘiczoymi,
691m + 140x(3 x0,5m + ],5m)= 111rń; 1111m x3,14x (0,16l2Y2= 22,3363

1 . Pżygotowan€ podloża do osadzen a źerda w krawędżi śćieżki.2 Wypełienie
Dżeśłżeni nad k.awężńiklm gruotfi lodżimyń,3. Roboty pożądkŃe wazż
łyvvozń odpadów budołlanych
1111 1 111 0o(

1 111,00(

M2r0100
Wńonanie progów dreMianych 1 ,5 m (zagęsząeni. islńiejąćyćh) zgodnie z
Uśtalgniamj Techno]€iEnymi, l2rt x 11,5ó + (2 x 0,5fl) x 3,14 x (o,16m/2r2

1 PożyćjaoĘjńujelBn§pońmabnafu po9yżej ]km 016żóbótyżiemne Ęeie
_ śĘdnio 0,15m3/1sż.2 Wypelnienie pżeślżeninad stopniem matenabfi

12 l2 00(

l2,00(

l,€
]425_01o0

Wykonanie pbgów dćMianych 2,5 ń (żagęśzdenie ishieiącyth) ż9odńie z
Uśtalen ami Tehnologic2nymi, 1sńx(2,5m + (2x 0,5m)x3.14x (016m/2|2 =

l, Pozycja obejmlie t2ńsport @lenafu pow}żej ] km oraz oboty 
'emne 

Ęene
średnio 0.15m3/lsź,2. Wyp€łnienie pżeslźeni nad śtopńiem maiąiałem

1 1,0&

1,00(

0425-0100
Wrłonanie progó, dreMónych 3,5 m (ża9ę*ż6ni9 Etniejących) żlodnie ż
Ustaleniahi T$hnolĘienyrni, 4sz1 x 13.5m + (2 x 0,5ń)) x 3 ,14 l |9,1&al2Y2 =

1 , Poży.ja obeimuje lran$ori matgiafu pow!Żei 1*m cą loboty zifire Ęene
_ ś€dnio 0,15m3/1szt.2, Wypelnienie pżest@ni oad ślopniem ńateńłem

4.00(

4,00(

1,{

M25-0100
WykMade plogów dreMiany.h 4o (aggsżczenie ishiejących) żgodńie z
Ustal€niami T6hndo9i6ymi 2vl x (4ó + (3x0,5m))x3,14 x(o,16m/2|2 =

l, Pożyqa obejmuje t anspoń materialu powyżej Jkm 06ż roboty zi.mne Ęene
_ śrcdnio 0,15ń3/1§z!2, Wyp€łn eni6 pEesizeni nad slopniem ńateńałern

2,00(

2,00(

1.

l5-0100
r'ykońanie prcgóW drewnianych 5n (agę§żżenie ishiejących) zgodnie ż
staleniańi Technoloqiczńymi, 7sa x (5m + (3 x 0,9n)) r 3,]4 x (0,16m/2)^2 =
.9]m3

, Pozyqa obejm,]je lE.spod ńabnalu powyżej 1km 062 rcboty ziemne Ęcre
§€dnio 0,15m3lsź.2. Wypelnienie pżestzeni nad 6iopniem maleńaleń
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Wykonanie progów dewniżnych 5.5m (29ęś2.zenie islniejących) zgodnie z
Ustaleniami TehnoĘicżnyni, 3szt x (5,5m + (3x0.5m))x3,14 x(0,16ń/2)^2 =

1 . Pożyga ob€jnuje l6nspo.1 maldialu powrźej 1kń oraz rcboty ż€6n€ Ęczn6
- śEdnio 0,15,n3/1sż 2, W}peinienie pźestżni nad stop.i.ń ńeteńatom

3 3,0t{

3,00(

0425_010!
WykoMnle p@gów dreMianych 6m lźgęsżcżćnie istóiejących) żgodnie ż
uslaleniżmi Technologienymi, 4sź x (6m + (3 r 0,5m)) x 3,1 a )< @,16ml2Y2 -

l. Poży.j. obe'ńuje ranspoń ńateńalu pówF€j 1km oraż obo' aeńne Ęąne
- średnio 0,15ń3/lsź.2 Wyp.hidie pżeslEeni ńad slopniem ńalćń.leń

4,00(

4,00(

0425_0100
Wykonanie łogów deMianyćh 7m (zagęszeenie i§nieiącyth) żg.dnie ż
Uslaleniańi Tehnologłznymi, 1sżt x (7m + (4 i o,am)) x 3,1a x (0,16tr/2)^2 =
0,18m3

1, Pozycja obejmuje lEnspoń maieńalu powyżej 1km o.ą roboty ziemne Ęene
- średnio 0,15m3/1sż 2 Wypelnieiie p@stżeni nad storńim ńalgia]eń

,1

j 00(

1,1

0425 0100
Wykońan€ pr€ów drewnianych 8ń (agęsżcźenle rśhi€jących) zgodnie z
Usl,a]eniamj T$hno]ogicżnymi 1srx (8m + (4:o,sm))r3,14, (0,16m/2)^2 =
0 20m3

1. P@ycja obćjńUj€ i@łspod matgrialu powyżej 1kn oraz óboty zi9ń@ lęczne
_ Średnio 0 15ń3/1s2t.2. Wypelnienie pżeslźeni nad siopniem maleiałem

1 1 00t

1,00t

1.1
l403,0600

Udrożnienie bW odwadntaią€go, 10m x0.15m3 = 1.5m3

1 udrożńieńie ó*ów odp@wadzających wodę ż nanisiónyćh ośadów Roboly
żi6mne ęere2, ułożenie uóbku ńa odktad.
15 1 50(

1,50(

11 KNR 2 33 0806,00 odiv@zenie dEMianej poręćży 2 sfib na istniejące] kładce żgodnie ż
Usla]eniańi TechnólogicZymi. Pźedmiar: Poręcże: (2sż x2,5ń) x 3,14 x
(0,12l2r2 = 0,06m3; sfupki i zaslęar: (8szt x 1.5m) x 3,14 x 10,16/212 =
0 24ń3

1 , Pożycja oĘmuje l@nspoń maidiafu powyż€j 2km o@ Eboiy ziemne
osadżenie §fupów w grunoe,2, DleMo okągłe, ]glaśte, korówańe.
nie$zonowane.3, oBMo nie może pochodżić z posuśz! 4, P€lerowany

030 0,30(

0 30(

11
0425_0100

Wykonanie kołóW dleMiańych (pży stopniach w d6binLe) żgodn€ ż
UstaleniańiT&hńdog-nymi 40sżlx(2x0,5ń)x3,14r(0,1u2J^2 =a3lń3
1 . Pozyqa oĘmuje tBBpoń ńabriafu połyżej 1kń oraz @boty zienne ręane
_ śEdnio 0.1h3/19t 2 wlPełnienie pźsl@ni nad slopńiem ńaterialeń

40,00(

40 00(

1,1
0425-0100

Wńfranie kńwężnita d€Mianego oblsl@n.ego żgodnie ż U§taleniani
Tehnologienyrni, KBwężniki + sącżłj: żlgd ł 4 x (3 x 1,5a) = 66m: 66m x 3,14
x (0,16/2)^2 = 1,33m3;Paliki:((12 x 3 sż) + (4 x asź) x 0,5m x3,14 x{a,10l2J^2
= 0.20m3

1. Pzylotowanie podłoź! do osad26ńia ż€rdziw krawędżi ścieźłi,2 Wyp€łnienie
pfustfuni rcd krałęż.ikiem gfuńtem rcdżńyfi.3, Roboty polaąókorle wazz
włwzem odpadów budowlanych
4a 48,00(

48 00(

1,1 KNR 4-04
0403_0400

RożebEnie konst Ukcji d€Wiarei daszk.M na b6maó stźdoĘth dó parku
dwskiego. (4.5ń + 9,3ń ł 4,2m) x 0,9m (U podsl,awy)

1 1,00{

1,00(

11 KNR7_12
010901o0

czy9€6nie §trunieniM_ścićme (piaśkowanió) fiufu kamienEso Waz ze
spoinowanień 4x0,8mx2,8m+4x0,9mx3ń+(9,3m+'l9.5m)x 1,8m=
71,60m2
71.60

m2

71,

T1,
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1.2l KNR 242
0402-0100

odlrcżenie da9kjry dEMianyó dMspadsych na muńcn kań€rhyó
(s4lokość u podslały0,9m]:2 x4,5fr + 9,5m. Murlaia l2xlzcm] (4 x 4,5m + 2)
9,5m)x 0,12^2 = 0,53m3; Kbkie 7xlocm: 40 x 1,25m x 0,07m X0,10m =
0,35m3; Łaty 5x4ń:4 x 18,5m t 0,05m x0O4m = 0,15m3iD6ka dranicowa 2x
20m x 1,5ń x 0,025m - 1,§n3

I Dlew1o qbste, sezonowa^e 2 obust@nn 6 obrabl8re i imp€gńeane
}krotnie implegnaiem lyp! drewn@hM,

2,53t

12,, Modemiócja skEyder b€my Ejśo(Mj do p6rku drcśkĘo, Demntaż
§zt chet dr6Mi6ńyó z lany stakre,3,35rn x 2ń, konsofuacja źn§łoozrna
Emyśtal ei, monlaż nowych sż|achet dreMianych:2m x0,12m x0,05ńx
2,1sż = 0,29m3

1 Dwno El.śle seemwaae 2, obdslfuńnF obńbiane iimplĘnM3Ąe
3_krotn'e ińpEgńatefr lypu dr€Moch/on,
029 0.29(

0,29(

1źKNR 2_21 0Ń7_ Wyłonanie l monlą na skrłdle bĘmy 2 sź dMlańyćh l.blic inlomaćyjnych :

zszt x 1,2m,0,&nr 0,032n = 0,06n3]Eńa dleMi3ńa] 2sżx0,07mx0,1m x

1 . Drewno iglasle. seonowane.2, oblslronnie obEbiane i impFgńMane
}krol.ie impEgnatm lyp! d.ewn@hld,

0,13(

0,13(

20o

21 Nadzó, ińwesto6ki nad €a|i2aćia zadań,
0,01l

0,01!


