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Przedmiar na zakres robót finansowanych przez Gminę Olesno
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Dokumentacja projektowa 1 szt.

I Przygotowanie terenu
Demontaż schodów terenowych, z kostki granitowej, 8,5 m x 1,0 m, 16 stopni 2 kpl
Demontaż schodów terenowych, z kostki granitowej, 8,5 m x 2,5 m, 12 stopni 2 kpl
Usuniecie nawierzchni asfaltowej- tylko frezowanie 2674 m²
Usunięcie latarni parkowych 26 szt.

II Nawierzchnie
Nawierzchnia mineralna 2660 m2

Obrzeże chodnikowe- grafitowe 20x6cm 591 mb
Nawierzchnia z płyt betonowych w kolorze grafitowym 45 m²
Schody z kostki brukowej na istniejącej podbudowie 86 m²

III Mała architektura
Ławka 42 szt

Kosz na śmieci 20 szt

kosz na psie odchody 8 szt

Stojak na rowery typu jak stojak rowerowy 4 kpl

Stolik szachowy -zestaw do gry w szachy 2 szt

Budka dla nietoperzy 4 szt

Budka dla owadów 21 szt

Budki dla ptaków (zestaw) 1 kpl

Schody z bloków betonowych ( 35x15x200 cm) - 1 stopień 84 szt

Balustrady 65 m

IV Oświetlenie 

Lampa parkowa 45 szt.

wymiana istniejącego okablowania 865 mb

V Monitoring 

monitoring - kamera 5 szt.

kabel 300 mb

VI Zieleń 

DRZEWA I KRZEWY:

Acer platanoides  - klon pospolity 1 szt.

Acer pseudoplatanus  - klon jawor 2 szt.

Quercus robur  - dąb szypułkowy 5 szt.

Fagus sylvatica - buk pospolity 3 szt.

Carpinus betulus  - grab pospolity 3 szt.

Betula pendula  - brzoza brodawkowat 3 szt.

Aesculus hippocastanum - kasztanowiec zwyczajny 3 szt.

Hederia helix – bluszcz pospolity 400 szt.

ROBOTY BUDOWLANE

PRACE OGRODNICZE



Cornus alba  – dereń biały 25 szt.

Cornus mas  – dereń jadalny 50 szt.

Crataegus monogyn – głóg jednoszyjkowy 30 szt.

Philadelphus coronarius  – jaśminowiec wonny 16 szt.

Ribes nigrum – porzeczka czarna 190 szt.

Vinca minor – barwinek pospolity  400 szt.

BYLINY, ROŚLINY CEBULOWE:

Iris sibirica - kosaciec syberyjski 350 szt.

Anemone nemorosa  - zawilec gajowy 280 szt.

Lythrum salicaria  - krwawnica pospolita 270 szt.

Alchemilla mollis  - przywrotnik miękki 300 szt.

Pulsatilla vulgaris  – sasanka zwyczajna 290 szt.

Allium ursinum  – czosnek niedzwiedzi 340 szt.

Aruncus dioicus  - parzydło leśne 80 szt.

Crocus neapolitanus  -  szafrana neapolitański 300 szt.

Dryopteris affinis  - nerecznica mocna 120 szt.

Ajuga reptans  – dąbrówka rozłogowa 150 szt.

Myosotis sylvatica  – niezapominajka leśna 350 szt.

Asarum europaeum  – kopytnik pospolity 450 szt.

Pulmonaria obscura – miodunka ćma 320 szt.

Galanthus nivalis  - śnieżyczka przebiśnieg 250 szt.

Leucojum vernum  – śnieżyca wiosenna 220 szt.

Primula veris – pierwiosnek lekarski 230 szt.
Briza media  - drżączka średnia 90 szt

VII Prace ogrodnicze

Przygotowanie terenu 24562 m2

Usunięcie drzew - około 180 szt.
Usunięcie krzewów – około 50 m²
Pielęgnacja istniejącego drzewostanu 250 szt
Trawnik 18150 m²
Korowanie 2014 m²
Matowanie 2014 mb
Obrzeże z tworzywa sztucznego 850 mb


