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PRZEDMIAR

Roboty w zakresie kształtowania placu zabaw i siłowni plenerowej1

Roboty przygotowawcze1.1

kpl.Demontaż istniejących urządzeń zabawowych oraz 
złożenie ich w miejscu wskazanym przez Inwestora

1
d.1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Powierzchnie utwardzone piaskiem1.2

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

2
d.1.2

213,152m214,51 * 14,69

213,152RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

3
d.1.2

213,152m2poz.2

213,152RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
20x30 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31
0401-02
analogia

4
d.1.2

58,080m14,51 * 2 + 14,53 * 2

58,080RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o 
pojemności łyżki 3.00 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
lub na odkład; grunt kat. III (z dodatkiem za oczyszczenie 
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) wraz z 
utylizacją ziemi

KNR-W 2-01
0231-10 z.o.

2.8.3.
analogia

5
d.1.2

63,946m3poz.2 * 0,30

63,946RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31
0402-03

6
d.1.2

2,323m3poz.4 * 0,2 * 0,2

2,323RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31
0407-03
analogia

7
d.1.2

58,080mpoz.4

58,080RAZEM

m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninąKNR 9-11
0101-02

8
d.1.2

213,152m2poz.2

213,152RAZEM

m2Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na 
poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 30 cm - dostawa 
i zabudowa piasku płukanego jako nawierzchni 
bezpiecznej zgodnie z PN-EN 1177

KNR 2-31
0104-03
0104-04
analogia

9
d.1.2

213,152m2poz.2

213,152RAZEM

Ogrodzenie1.3

mWykonanie ogrodzenia wewnętrznego wysokości 1.03 m 
na słupkach z rur stalowych - OGRODZENIE PANELOWE 
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze grafitowym, 
wymiary oczka 6x20cm, grubość drutu 3,8mm

KNR 2-23
0404-01
analogia

10
d.1.3

72,760m18,35 * 2 + 18,53 * 2 - 1

72,760RAZEM

szt.Ogrodzenia wewnętrzne - furtka 1.0x1.03 m - PANELOWA 
ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym, 
wymiary oczka 6x20cm, grubość drutu 3,8mm

KNR 2-23
0404-04
analogia

11
d.1.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

Zakup , dostawa i montaż urządzeń zabawowych1.4
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztWioślarz z pylonem

kalk. własna
12

d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztSteper z pylonem
kalk. własna

13
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztWyciskanie siedząc z pylonem
kalk. własna

14
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztOrbitrek z pylonem
kalk. własna

15
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztBiegacz z pylonem
kalk. własna

16
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztTwister z pylonem
kalk. własna

17
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztKosz na śmieci
kalk. własna

18
d.1.4

3,000szt3

3,000RAZEM

sztStojak na roweru
kalk. własna

19
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztŁawka
kalk. własna

20
d.1.4

6,000szt6

6,000RAZEM

sztStolik do gier
kalk. własna

21
d.1.4

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZestaw zabawowy
kalk. własna

22
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztPomost linowy z równoważnią i pomostem z belkami
kalk. własna

23
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztCzworościan gimnastyczny
kalk. własna

24
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztHuśtawka wahadłowa podwójna
kalk. własna

25
d.1.4

1,000szt1

1,000RAZEM

Montaż urządzeń istniejących zdemontowanych1.5

sztPomost stały
kalk. własna

26
d.1.5

1,000szt1

1,000RAZEM
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sztWażka

kalk. własna
27

d.1.5

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDrabinka
kalk. własna

28
d.1.5

1,000szt1

1,000RAZEM

sztTablica informacyjna
kalk. własna

29
d.1.5

1,000szt1

1,000RAZEM

Nasadzenia1.6

szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na 
terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą 
dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Jarząb Pospolity o 
wysokości 3m

KNR 2-21
0301-06
analogia

30
d.1.6

15,000szt.15

15,000RAZEM

Roboty pozostałe1.7

m2Ręczne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchniKNR-W 2-01
0406-01
analogia

31
d.1.7

250,000m2250

250,000RAZEM

m2Obsianie terenu w ziemi urodzajnej trawąKNR-W 2-01
0510-03
analogia

32
d.1.7

250,000m2250

250,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty w zakresie kształtowania placu zabaw i siłowni plenerowej
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż istniejących urządzeń zabawowych oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez Inwestora
	1


	Dział:Powierzchnie utwardzone piaskiem 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	14,51 * 14,69

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.2

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV
	14,51 * 2 + 14,53 * 2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 3.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) wraz z utylizacją ziemi
	poz.2 * 0,30

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	poz.4 * 0,2 * 0,2

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	poz.4

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną
	poz.2

	Pozycja: Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 30 cm - dostawa i zabudowa piasku płukanego jako nawierzchni bezpiecznej zgodnie z PN-EN 1177
	poz.2


	Dział:Ogrodzenie
	Pozycja: Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego wysokości 1.03 m na słupkach z rur stalowych -  OGRODZENIE PANELOWE ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze grafitowym, wymiary oczka 6x20cm, grubość drutu 3,8mm
	18,35 * 2 + 18,53 * 2 - 1

	Pozycja: Ogrodzenia wewnętrzne - furtka  1.0x1.03 m - PANELOWA ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym, wymiary oczka 6x20cm, grubość drutu 3,8mm
	1


	Dział:Zakup , dostawa i montaż urządzeń zabawowych 
	Pozycja: Wioślarz z pylonem
	1

	Pozycja: Steper z pylonem
	1

	Pozycja: Wyciskanie siedząc z pylonem
	1

	Pozycja: Orbitrek z pylonem
	1

	Pozycja: Biegacz z pylonem
	1

	Pozycja: Twister z pylonem
	1

	Pozycja: Kosz na śmieci
	3

	Pozycja: Stojak na roweru
	1

	Pozycja: Ławka
	6

	Pozycja: Stolik do gier
	2

	Pozycja: Zestaw zabawowy
	1

	Pozycja: Pomost linowy z równoważnią i pomostem z belkami
	1

	Pozycja: Czworościan gimnastyczny
	1

	Pozycja: Huśtawka wahadłowa podwójna
	1


	Dział:Montaż urządzeń istniejących zdemontowanych
	Pozycja: Pomost stały
	1

	Pozycja: Ważka
	1

	Pozycja: Drabinka
	1

	Pozycja: Tablica informacyjna
	1


	Dział:Nasadzenia
	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Jarząb Pospolity o wysokości 3m
	15


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Ręczne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni
	250

	Pozycja: Obsianie terenu w ziemi urodzajnej trawą
	250





