
Pozostale elementy wyposażenia 

KNR 2-01 	Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii HI na odległość  do bm - wykopy pod stopy m3 	2,304j 
0307/02 

KNR 2-02 	Stopy findamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 zręcznym układaniem betonu m3 	2,304 
0203/01 

Kalkulacja 	Dostawa i montaż  - Ławka z oparciem wykonana z: stelaż  (nogi) stalowe, siedzisko i oparcie i szt 	1 	4 
indywidualnaidesłci drewniane. Długość  całkowita: 200em. Kolor elementów stalowych i drewnianych 

uzgodnić  z Zamawiającym 
Kalkulacja Dostawa i montaż  - Regulamin placu zabaw - zbliżony technologią  i kolorystyką  do Zestawu szt 	I 
indywidualnazabawowego (drewno rdzeniowe). Treść  regulaminu uzgodnić  z Zamawiającym. 
Kalkulacja 	Dostawa i montaż  - Kosz do segregacji odpadów, wolnostojący, wykonany ze stali składający szt 
indywidualna śę  z trzech wsadów po 601- każdy. Kolorystykę  uzgodnić  z Zamawiającym 

Ogrodzenie 

KNR 2-02 	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0mw ramach, na słupkach stalowych z ruro śćednicy m 43,63 
1802/01 	6Omm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów - analogia- ogrodzenie panelowe 

0 wysokości 1,00mw kolorze zielonym, grubość  drutu 5mm wraz z słupkami osadzanymi na 
głebokość  80cm 

Utwardzenia 

Nawierhnie 	 - 	 1 

KNR 2-01 
0206/04 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-1Ot na odległość  do 

m3 61,451 

1,0km 

KNR 2-31 Ława betonowa zwykła pod krawężniki - analogia - ława betonowa z oporem pod obrzeża m3 4,32 
0402/03 

KNR 2-31 
0407/05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 
spoin zaprawą  cementową  

m 	144 

KNR 2-31 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 	I 186,2l 
0103/02 	i.gruncie kategorii III-IV 

KNR 2-31 	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie ma poszerzeniach m2 	186,216,  
0104/01 	Izagçszc72na ręcznie 

KNR 2.31 	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu gem m2 	186,216. 
0114/07 

KNR2-3 I 	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy 
0114108 	dalszy 1cm 

(dopłata 2x) 

m2 	186,2161 

	

KNR 2-31 	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 

	

0511/03 	cementowo-piaskowej - kostka w posiadaniu Zamawiającego 
m2 	186,216 

4.2. Schody terenowe  


