
sTRol,lA wTuŁowA PRZEDilUĄRU
Temat nr : PZG-001-0002
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa: Plac zabaw dla dzieci.

Kod cPV :45112723-9 Roboty W zakresie kształtowania placÓw zabaw

obiekt: Ptac zabaw dla dzieci We wsi Grąlavry, dz. nr 424

Kod CPV :45112723-9 Roboty W zakresie kształtowania placÓw zabaw

Adres: Wieś Gążawy, dz: nr 424

RoboĘ budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci'

Kod cPV :45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placÓw zabaw

lnwestor : GMTNA BARTNTCZIG
87-S2l Bartniczka

Ękonawca: Pnetarg ulg Ust. o Zam Meniach Publicznych

opracował: lrena Betlejewska, Brodnica, ul. Kamionka 7

'::;"-ł;tech. nua 7Ę lĄ
upr. bud. BF-RN-|3" n fr,l



Temat nr: PZG{01.0002

obiekt. Plac zabaw dla dzieciu,e wsi GrąŻawy,fu'. nr 424
Adres : WieŚ Gqzawy, &. nr 424

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

KOBM rcr. 8.0
Budowa : Plac zfuaw dla dzieci.

l. ELEMENT : Roboty prrygotowawcze

1. KNR 201-0114-02-00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja korytpod nawierzchnie placow
postojowych
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378/10000 = 0,038

Razem Ómiar = 0,038

340,200 m2

0,039 ha

KNR 221-0112-01-00 MBGPIK
Koszenie chwast w ijednorocznych samosiewow na terenie : niezadrzewionym

378'0,9 = 340,200

Razem obmiar = 340,200

31A,200 m2
KNR 221-0112.03.00 MBGP|K
wygrabianie oraz zebranie w stosy chwastow ijednorocznych samosiew w.

I Opis pozycjiohniaru

378'0,9 = 340,200

KNR 221-0202-02-00 MBcPiK
Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

Razem obmiar = 340,2m

75,600 m2

379*0,2= 75,6m

Razem obmiar =

KNR 221-0403-04.00 MBGPaK
Wykonanie trawnikow dyruanowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanic znĄ, znawożeniem
gruntu : kat.lll

75,6m

0,039 ha

0,038

lt.

Razem obmiar =

ELEMENT : Roboty ogrodzeniowe.

KNR 202-180i-02.00 WACETOB Warszawa
Cokoły betonowe o wyrniarach 0,20 x 0,15 m na fundamencie betonowym o wymiarach 0,20 x 0,40 m

0,038

98,000 m

Opis pozycjiohniaru
WyraŻenb arytmetyezne

Razem obmiar =

37+11,5+12,5+37 = 98,0m

98,0m



Temat nr: PZGł01.0fi}2 KOBM rver. 8.0

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie ptacu zabaw dla dzieci.

Lp 1__ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

7. KNR 202-1804-11-00 WACETOB Warszawa

ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych Z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaz i

dwukrotne malowanie słupkow farbą olejną pzy wysokości siatki: 1,25 m i średnicy rur 70 mm

94,000 m

37+11 ,5*12,5*37-4 = 94,0m

Razem Ómiar =

KNR 202-1808-02-00 WACETOB Warszawa

Wrota typowe o szer.3,0 m z furtkami o szer.1,0 m, wykonand z siatkiw ramach z kątownik w bez pasa
dolnego z blachy - zawieszone na gotowych słupkach i dwukotnie malowane farbą olejną _ wys.wrot: 1,60 m

94,0m

1,000 kpl

l= 1,000

ilt.

9.

Razem obmiar =

ELEMENT : Roboty budowlane dotycące montażu urządzen placu zabaw.

KNR 201-0212-02-00 WACETOB Warszawa
Wykopy oraz przekopy Wykon}Ąvane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii. lll

[-- -op;prvąrb,,*,
piaskownica

huśtawka spręzysta '

huśtawka wahadowa :

huśtawka wagowa :

karuzela plalformowa .

zestaw rekreacyjny

cokoł ogrodzenia :

1,000

13,803 m3

2,15'.2,15*0,3=

0,9*0,9*1,1=

0,45.0,9.71,1=
0,45"0,&21,1=

0,9'0,9.1,1 =

0,,l5'0,sł1,1=
(37+ 1 1,5* 1 2,5"37).0,2"0, 4 =

1,387

0,704

0,792

0,792

0,704

1,584

7,8Ą0

Razem Ómiar = 13,803

10. KNR 202-0351-01{0 tZOiEpB ORGBUD W.wa $,000 etement
Montaz element w budowli i budynkow pnemysłowych - słupy obsadzone w stopach szklankowych, o masie: do
2,0 t

4+4+4+2+15+4 = $,0m

, Razem obmiar =

l

,, 11. KNR 201-0SO1.O1.OO WACETOB Warszawa

. Ręczne zasypywanie wykop w ze skarpami warstwami 20 cmziemi lezącej obok, zprzerzutem ziemi na.' odległość do 3 m oraz zagęszczaniem warstw ubijakamiręcznymi grunt kat.|_lll

Razem Ómiar = 3,652

$,0m

3,652 m3

3,652

!t

i. 12. KNR 221-0606.07-00 MBGPTK
Wypełnienie piaskownicy piaskiem.

1,849 m3

2,15'.2jS'A.4= 1,849

Razem obmiar = 1,849



Temat nr: PZG-001.002
KOBM wer. 8.0

Robo$ budowlano- montażowe na obiekcie pl..u z.u.w ol. a.i..i

r-T--_- Podstawa kalkulacji / Opis pozyqi

lV. ELEMENT: Zakup urządzen z prefabĘd(atami fundamentorłlymi idostawą na plac.

13. KNR 202-1?Ź;A-A1*0A WACETOB Warszawa

Lecz dostawaurządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ piaskownica o Wym
stolikiem do babek.

1,000 szt
2,15 x2,15 m ze

14. KNR 202-1n0-01-00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawaurządzenia na plac zabaw z prefabfiatem fundamentowym_ huśtawka spręzynowa.

15. KNR 202- 1ŁO-01-OO WACETOB Warszawa
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ huśtawka wahadlowa dwuosobowa'

16. KNR 202-1n0-01-00 WACETOB Warsawa
Lecz dostawaurządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ huśtawka Wagowa czteroosobowa.

17. KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawaurządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- karuzela platformowa o śr. 1,25 m.

18. KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warsawa
Lecz dostawaurządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentołvym- zestaw rekreacyjny dwuwiezowy z
ześlizgiem.

KNR 202- 1220.U-A0 WACETOB Vltarszawa
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ ławka drewniana z oparciem.

KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ kosz parkowy

1,000 szt

1,000 szt

1,000 szt

1,000 szt

1,000 szt

1,000 szt
19.

m.
1,000 szt

- Konlec wydruku praedmiaru _
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