
Ogród deszczowy ul. Olszynki Grochowskiej w Warszawie
WYCENA ROBÓT

Lp. Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Prace pomiarowe przy wytyczaniu kształtu, spadków i rzędnych

projektowanego ogrodu .
szt 1

2 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami
(grunt zadarniony)

m3 23*0,2 = 4,600

3 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV

m3 15

4 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do
10 m (kat. gruntu IV)

m3 6

5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każ-
de dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości
przy przewozie pod górę (kat. gruntu IV)

m3 6*2 = 12,000

6 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wyko-
nywanych mechanicznie w gruntach kat.IV

m2 23

7 Oczyszczenie dna wykopu z kamieni, patyków, korzeni, wyrów-
nanie skarp i dna ogrodu

m2 23

8 ułożenie folii o gr. 3mm w dnie wykopu na podsypce piaskowej
warstwą 5cm. Zasypka piaskowa 5 cm

m2 16

9 Wykonanie chłonnej warstwy ze żwiru 8-16 mm liczone jak Wy-
konanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego

m3 2

10 Wykonanie żyznej warstwy mieszanki gruntu urodzajnego z pias-
kiem w stosunku 1:1 liczone jak Wykonanie złoża filtracyjnego
żwirowo-piaskowego

m3 2

11 Wykonanie narzutu wierzchem ze żwiru 16-32 mm i kamieni 5-
20 cm

m3 6

12 Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 3

13 Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych
na podbudowie

m 5

14 Przycięcie ścieków piłą do betonu, ukierunkowanie spływów, po-
łączenie ścieków spoiną betonową na mieszance cementowej.

m 6

15 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km grunt kat. IV

m3 6

16 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy na-
stępny 1 km

m3 6

17 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - ze-
branie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 3

18 wyzwóz zanieczyszczeń do utylizacji m3 3
19 Zakup i dowóz roślin do nasadzeń wraz z niezbędną pięlęgnacją

do czasu obsadzenia.
szt 157

20 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na tere-
nie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głę-
bokość : 0.3 m

szt. 157

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39555


