
sTRol'lA TYTuŁoWA PRzEDltlARU
Temat nr : PZ$001-0002

ORGBUIISERWIS Poznari
KOBRA wer. E.0

PRZEDMIAR ROBOT
Budowa: Plac zabaw dla dzieci.

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

obiekt: Plac zabaw dla dzieci we wsi Nowe ŚwiercrynY, dz. W 321

Kod cPV :45112723-9 Robo$ W zakresie kształtowania placÓw zabaw

Adres : Wieś Nowe ŚwiercrynY, dz. nr 321

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

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

tnwestor : GMINA BARTNICZI(A

87- 321 Bartniczka

Ękonawca: Pzetarg wg Ust. o Zam wieniach Publicznych

opracowat: lrena Betlejewska, Brodnica, ul. Kamionka 7 Data :2010-01-07
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PRzEDltł!AR RoBÓT
!9qat nr: PZS-001-0002 ORGBUDSERWTS pozna

KOBRA wer.8.0

Budorła: Plac zabaw dla dzieci.
obiekt: Plac zabaw dla dzieci We Wsi Nowe Świerczyny , dz. nr 321
Adres: Weś Nowe Świerczyny, dz' nr 321

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

l. ELEMENT : Roboty prrygotowawcze

l. KNR 201.011+02-00 WACETOB Warszawa ,

, Roboty pomiarowe pzy powiezchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placÓw
postojowych

0,039 ha

388/10000 =

KNR 221-0112.01-00 MBGP|K
Koszenie chwastÓw ijednorocznych samosiewow na terenie : niezadrzewionym

Razem obmiar = 0,039

349,200 m2

' WVrn--1

389*Q,g =

Razem obmhr = 349,200

349,200 m2
łxnn 221-o112-o3-o0 MBGP|K
iiWygrabianie oraz zebranie w stosy chwast w ijednorocznych samosiewÓw.

ir

ił<nn 221.o2a2-o2-o0 MBGPIK
Reczne pzekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

Razem obmiar = 349,200

77,600 m2

77,600

0,039 ha
R 221.0403.0ł00 MBGPiK

l[l.lil-''kÓw 
dywanowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechani cznej,z nawożeniem
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Razem obmiar=

Razem obmiar=

Roboty. ogrodzeniowe.



PRzEDtlAR RoBÓT
T..4! nr : PZS-00I-0002 ORGBUD.SERWTS pomarri

KOBRA wer.8.0
RoboĘ budowlano'montażowe na obiekcie ptacu zabawdta dzieci.

i. KNR 202-18At02-00 WACETOB Warszawa
Cokoły betonowe o Wymiarach 0,20 x 0,15 m na fundamencie betonowym o wymiarach 0,20 x 0,40 m

77,500 m

't5+16,5+25+254 
= 77,500

KNR 202-1804.11.00 WACETOB Warszawa
ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 mobetonowanych w gruncie - montaż i
dwukrotne malowanie słupkÓw farbą olejną przy wysokości siatki: 1,25 mi Średnicy rur 70 mm

Razem obmiar = TT,500

77,500 m

15+16,5+25+254 =

Razem obmiar =,l

IKNR 202.1808-O2.AO WACETOB Warszawa
::Wrota typowe o szer.3,o m z furtkamio szer'1,0 m, wykonane z siatkiw ramach z kątownikÓw bez pasaidolnego z blachy _ zawieszone na gotowych słupkactr idwukrotnie malowane farbąolejną_ Wys.Wrot: 1,60 m

77,sffi

1,000 kpl

:r;

::

ĘLEMENT : RoboĘ budowlane dotyczące montażu uządzełi placu zabaw.

Razem obmiar=

2,15*2,15.0,3 =

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

0,45*0,92*1,1 =

0,45*0,92*1,1 =

0,9.0,9*1,1 _-

0,45*0,9*4*1,1 =

(1 6+16,5+25+25)t,2t,4 =

Razem obmiar =

4+4+4+2+154=

12,563 m3

1,397

0,7u
0,792

0,792

0,7u
1,594

6,600

12,563

33,000 element

l:

;:r

fiNR 201.OZ1Z.0Z.OO WACETOB Warszawa
$Vykopy orazprzekopy wykonywane na odkład koparkamipodsiębiernymio pojemnościłyŹki0,15 m3, w
f;runcie kategorii: lll
lir

Razem obmiar=



PRzEDtlAR RoBÓT
ftmlt nr: pZS-001-0002 ORGBUD.SERWS poznari

KOBRA wer.8.0

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie ptacu zabaw dla dzieci.

Podstawa katkutacji / Opis pozyili

KNR 20{-0501-01-00 WACETOBWarszawa

Ręczne zasypywanie wykopÓw ze skarpamiwarstwami 20 cm ziemi lezącejobok, z przerzutem ziemi na
odległoŚÓ do 3 m oraz zagęszczaniem warstw ubijakami ręcznymi grunt łai.l-lll

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

3,652 m3

KNR 22{.0606.07.00 MBGP|K
Wypełnienie piaskownicy piaskiem.

Razem obmiar = 3,652

1,949 m3

2,15*2,15*0,4 = 1,949

'ELEMENT : Zakup unądze z prefabrykatami fundamentowymi i dostawą na plac.t

:.

ilNR 202.1220.01.00 WACETOB Warszawa

sx2,15rr. 
t'ooo to

btolikiem do babek.

I

fNR 202.1220.01-00 WACEIOB Warszawa
fiecz dostawaunądzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- huŚtawka spręzynowa.i
il:., to:- IZilO-O1..OO WACETOB Warszawa 

1,000 sztfucz dostawa uządzenia na plac zabaw zprefabrykatem fundamentowym- huśtawka wahadłowa dwuosobowa'i.

'śfNR 202.1220-01.00 WACETOB Warszawa 
1,000 sztiecz dostawa uządzenia na ptac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- huśtawka Wagowa czteroosobowa.i

iln zo2-lzza.auoo wAcEToB warszawa 
1,000 sztŁcz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ karuzeta platformowa o śr' 1,25 m,;i.

i"

$,,tR 
202-1zzo.o1-oo WAGEToB Warszawa 

1.000 sztpcz dostawa uządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ zestaw rekreacyjny dwuwieżowy z$ślizgiem.

202.1n0-01-00 WACETOB Warszawa
dostawa urządzenia na plac zabaw.pr.t uryłatem fundamentowym- ławka drewniana z oparciem.

R 202-1220.01-00 WACETOB Warszawa

rykatem fundamentowym- kosz parkowy z pokrywą'

Razem obmiar = 1,949

1,000 szt

1,000 szt

1,000 szt
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-- Koniec wydruku pzedmiaru -_


