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ORGBUD.SERWTS poznar

KOBRA wer.8.0

PRZEDMIAR RoBÓT
Budowa: Plac zabaw dla dzieci.

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

obiekt: Plac zabaw dla dzieci w Radoszkach, dz. nr 6ł2 6511.

Kod cPV :45112723-9 Roboty W zakresie kształtowania placÓw zabaw
Adres: Wieś Radoszki, cz: dz. nr 6412

Roboty budowlano'montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

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

tnwestor : GMINA BARTNICZIG
87-SZl Bartniczka

Ękonawca: Pzetarg wg Ust. o Zam wieniach Publicznych

opracował: lrena Betlejewska, Brodnica, ul. Kamionka 7 Data :2009-05-'t2
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PRzEDMlAR RoBÓT
&41at nr: PZR-00I-0004 ORGBUD-SERWS poznali

KOBRA wer.8.0

Budowa: Plac zabaw dla dzieci.
obiekr: Plac zabaw dla dzieci w Radoszkach, dz. nr 64t2,6s11.
Adres : Wieś Radoszki, cz' dz. nr 64t2 65t1.

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie ptacu zabaw dta dzieci.

t ELEMENT: Roboty przygotowawcze

, KNR 201-0114-02-00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych _ niwetacja koryt pod nawierzchnie placÓw
posĘowych

0,065 ha

650/10000 =

KNR 221.0112-01.00 MBcPiK
Koszenie chwast w ijednorocznych samosiewÓw na terenie : niezadrzewionym

Razem obmiar = 0,065

585,000 m2

IKNR 221-0112-03-00 MBGpiK
ilVygrabianie oraz zebranie w stosy chwastow ijednorocznych samosiewÓw.

Razem obmiar = 585,000

585,000 m2

650*0,9 =

lnn zzl.ozoz-a2-oo MBGpiK
teczne pzekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

Razem obmiar = SBS,000

130,000 m2
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650*0,2 = 130,000

lrena Hettejew

Razem obmiar=ir Kazem oDmiar = 130,000
:':

trtR 221-04A3-O4.OO MBGpiK
0,013 ha

ŁP::r trawnikÓw dywanowych siewem na terenie plaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawożeniemilntu:kat.lll
F;

Ba zz1.sg11,oz-zo.MBcpiK 
8,ooo szr

ffił lffi:f*:f:ffiT' 
form piennych na terenie płaskim, w gruncie kat.lll bezzaprawiania ziemiądołow o
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PRzEDtłlAR RoBÓT
Temat nr : PZR-001-0004

ORGBUD-SERWIS Pozna
KOBRA wer.8.0

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw d|a dzieci.

Stn 2

8,000$=

ELEMENT : RobotY ogrodzeniowe.

)

KNR 202-1801-02-00 WACETOB Warszawa

Cokoły betonowe o Wymiarach 0,20 x 0,15 m na fundamencie betonowym o wymiarach 0,20 x 0,40 m

Razem obmiar= 8,000

117,000 m

obmiaru

40+40+20,5+20,54 = 117,000

Razem obmiar = 117,000

70,000 mi,KNR 202-1804-11-0A WACETOB Warszawa

1ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 mobetonowanych W gruncie _ montaz i

1dwukrotne malowanie slupk w farbą olejną pą Wysokości siatki: 1,25 m i średnicy rur 70 mm

obmiaru

71,5-1,5 = 70,000

;it

Knn 202-1808.02.00 WACETOBWarszawa

'lVrotatypoweoszer.3,0mzfurtkamioszer.1,0m,wykonanezsiatkiwramachzkątownikÓwbezpasa
iiolnego z blachy - zawieszone na gotowych słupkach idwukrotnie malowane farbąolejną_ wys.wrot 1,60 m

Razem obmiar = 70,000

1,000 kpl

ri niaru

f= 1,000

Razem obmiar=i
(r

ŁEMENT : Roboty budowlane doĘczące montażu utządzełi placu zabaw.ir

il
ti::

;:liln 2U.0212-0Z.OA WACETOB Warszawa
pko9r.oraz prz kopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymio pojemnościłyżki0,15 m3, w
iilncie kategorii: ill
ir

2,15*2,15\,3=

0,8*0,8*1,1 =

0,45*0,82*1,1 =

0,45*0,8*2*1,1=

0,8*0,8*'t,1 =

0,45*0,8*4*1,1 =

Razem obmiar=

lrena Betlejew

1,000

5,963 m3

1,387

0,7u
0,792
0,792

0,70Ą

1,584

5,963

element
202-0351.0i.00 tZOiEpB ORGBUD W-wa

upr, buC.
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PRzEDMlAR RoBÓT
Temat nr : PZR-001-0004

ORGBUISERWS Poznari
KOBRA wer.8.0

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

Montaż elementÓw budowli i budynkÓw przemysłowych - słupy obsadzone W stopach szklankowych, o masie: do

2,0 t

obmiaru

4ą44+2+15+4= 33,000

Razem obmiar= 33,000

3,652 m3KNR 201-0501-01-00 WACETOBWarszawa

Ręczne zasypywanie wykop w ze skarpamiwarstwami20 cm ziemi lezącej obok, zprzerzulem ziemi na

odległoŚć do 3 m oraz zagęszczaniem Warstw ubijakami ręcznymi grunt kat'l_lll

obniaru

5,96-(7*0,45-0,8*0,1+10*0,6*0,25+4*0,8*0,8*0,1+1*0,6*0,6*0,6{0,6*0,61,1+0,4*0,4*0,3) 
=

iKNR 22{-0606-07-00 MBGPiK
l Wypełnienie piaskownicy piaskiem'

Razem obmiar = 3,652

1,849 m3

2,15*2,15*0,4 = 1,849

. Razem obmiar=

Eumrrrr : Zakup uządzeri z prefabrykatamifundamentorłymi idostawąna plac.
'!'

l

i,,

,[NR 202-1z2o.otao wAcEToB warszawa t,ooo
jiecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- piaskownica o wym. 2,15 x2,15 m ze
liofikiem do babek.
l'"

lrl

S,lR 202.1220-01-00 WACETOB Warszawa i,000
bcz dostawa urządzenia na plac zabawz prefabrykatem fundamentowym_ huŚtawka sprężynowa.
i
1::

P,tR 202.1220-01.00 WACETOB Warszawa 1,000
$cz dostawa uządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ huśtawka wahadłowa dwuosobowa.
fi
,,frn 

,zoz.r22o.0r-00 wAcEToBwarszawa 1,000
bz dostawa uzadzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ huśtawka Wagowa czteroosobowa't'
i:i

ii
tn 2AZ-1ZZA.O[0A WACETOB Warszawa 1,000i;
bz dostawa uządzenia na ptac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- karuzela ptatformowa o śr. 1,25 m'ił,

1,849

'E:

lR 202-1220-()1.()() WACETOB Warszawa
pz dostawa uządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ zestaw rekreacyjny dwuwiezowy zpizgiem.

in 202.i220-01-00 . WACETOB Warszawa
.|i 

dostawa uządzenia na plac zaba.rł zprefabrykatem fundamentowym_ ławka drewniana z oparciem.
i.:.
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PRzEDMlAR RoBÓT
Temat nr: PZR-001-0004

ORGBUD.SERWS Pozna
KOBRA wer.8.0

Roboty budoMano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

, KXR m24n041.fl1 WACEIOB Waszaun

i r.* o*_a* 
'tąa*.ia 

na plac zabaw z prefabrykatom fundamentowym- kosz parkowy z pokrywą 
{'000 s'


