
Przedmiar robót stanowi jedynie funkcję pomocniczą. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie wszelkie roboty niezbędne
do realizacji zamówienia. Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne, nakładów rzeczowych oraz
analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku:
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); Rozdział 2 &3 pkt2, ceny
jednostkowe robót określono na podstawie danych rynkowych (średnich cen przetargowych  IV kwartału 2019 r.)
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Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działki na funkcje sportowo-rekreacyjne. W ramach zadania projektuje się budowę,

budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, siłowni zewnętrznej wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urządzenia placu

zabaw, montaż ogrodzenia placu zabaw z dwiema   furtkami o szer. 1,0 m montaż ławek i koszy na śmieci, montaż tablicy informacyjnej, budowę

mini boiska do koszykówki oraz utwardzenie terenu (ciąg pieszy).

Opracowaniem objęto teren działki o nr ewid. 307/4 położonej w msc. Gamratka, na której projektuje się:

a)ustawienie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 

b)ustawienie i montaż urządzeń oraz wyposażenia placu zabaw,

c)wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa pod projektowanymi urządzeniami,

d)montaż ogrodzenia wraz z dwiema furtkami, rozmieszczenie – zgodnie z częścią rysunkową,

e)montaż ławek parkowych, oraz koszy na śmieci.

f)montaż tablicy informacyjnej 

g)budowę mini boiska do koszykówki o nawierzchni syntetycznej,

h)utwardzenie terenu (ciąg pieszy).
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 Nawierzchnie bezpieczne z piasku

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-01 0121-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska

ha

286 / 10000 ha 0,029

RAZEM 0,029

2
d.1.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

286 m2 286,000

RAZEM 286,000

3
d.1.1

KNP 01 1306-
02.01

Rozplantowanie ziemi żyznej m2

poz.2 <286 m2> m2 286,000

RAZEM 286,000

1.2 ROBOTY ZIEMNE

4
d.1.2

KNR-W 2-01
0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.2 <286 m2> * 0,15 m3 42,900

RAZEM 42,900

5
d.1.2

KNP 01 1306-
02.01

Rozplantowanie ziemi żyznej m2

poz.2 <286 m2> m2 286,000

RAZEM 286,000

1.3 NAWIERZCHNIE

6
d.1.3

KNR 2-31 0104-
01 0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
30 cm Nawierzchnia piaszczysta (piasek płukany drobno– lub
średnioziarnisty (nie może być pylisty) 30 cm od 0,2 do 2 mm z
atestem - MATERIAŁ INWESTORA

m2

poz.2 <286 m2> m2 286,000

RAZEM 286,000

7
d.1.3

KNKRB 6 0101-
06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie -
kategoria gruntu I-IV

m2

poz.2 <286 m2> m2 286,000

RAZEM 286,000

2 Urządzenia

2.1 siłownia plenerowa

8
d.2.1

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji Biegacz 1 szt.  (S1) kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000

RAZEM 1,000

9
d.2.1

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

10
d.2.1

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,5 * 0,5 * 0,6 * 2 m3 0,300

RAZEM 0,300

11
d.2.1

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

2 dół. 2,000

RAZEM 2,000

12
d.2.1

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji: Orbitrek 1 szt.  (S2) kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000

13
d.2.1

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

14
d.2.1

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,5 * 0,5 * 1 m3 0,250

RAZEM 0,250

15
d.2.1

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

1 dół. 1,000

RAZEM 1,000

16
d.2.1

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji: Wioślarz 1 szt.  (S3) kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000

RAZEM 1,000

17
d.2.1

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,5 * 0,3 * 1,5 m3 0,225

RAZEM 0,225

18
d.2.1

KNR DC-03
0203-03

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej  w
podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

19
d.2.1

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

1 dół. 1,000

RAZEM 1,000

20
d.2.1

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji: Wyciąg dolny (S4) kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.2.1

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

22
d.2.1

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,3 * 0,3 * 1 * 2 m3 0,180

RAZEM 0,180

23
d.2.1

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

2 dół. 2,000

RAZEM 2,000

2.2 Urządzenia zabawowe

24
d.2.2

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji:  Zestaw zabawowy
(P1)

kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.2.2

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000

26
d.2.2

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,3 * 0,3 * 1 * 21 m3 1,890

RAZEM 1,890

27
d.2.2

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

21 dół. 21,000

RAZEM 21,000

28
d.2.2

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-: Zjazd linowy (P2) kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000

RAZEM 1,000

29
d.2.2

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,3 * 0,3 * 14 m3 1,260

RAZEM 1,260

30
d.2.2

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

31
d.2.2

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

14 dół. 14,000

RAZEM 14,000

32
d.2.2

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-: Huśtawka bocianie
gniazdo (P3)

kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000

RAZEM 1,000

33
d.2.2

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,3 * 0,3 * 1 * 4 m3 0,360

RAZEM 0,360

34
d.2.2

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

35
d.2.2

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

4 dół. 4,000

RAZEM 4,000

36
d.2.2

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-: Karuzela tarczowa
(P4)

kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000

RAZEM 1,000

37
d.2.2

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,5 * 0,5 * 1 m3 0,250

RAZEM 0,250
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

38
d.2.2

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

39
d.2.2

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

1 dół. 1,000

RAZEM 1,000

40
d.2.2

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-:  Bujak ważka (P5) kpl.

1 * 1<szt.> kpl. 1,000

RAZEM 1,000

41
d.2.2

KNR 2-02 1915-
01

analiza
indywidualna

Betonowanie stóp fundamentowych C16/20 m3

0,5 * 0,5 * 1 m3 0,250

RAZEM 0,250

42
d.2.2

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

43
d.2.2

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

1 dół. 1,000

RAZEM 1,000

3 Pozostałe elementy zagospodarowania

44
d.3

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji- ławki elem.

4 elem. 4,000

RAZEM 4,000

45
d.3

KNKRB 2 0202-
01

analiza
indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c16/20 m3

0,3 * 0,3 * 1 * poz.44 <4 elem.> * 2 m3 0,720

RAZEM 0,720

46
d.3

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji- kosze na śmieci elem.

1 elem. 1,000

RAZEM 1,000

47
d.3

KNKRB 2 0202-
01

analiza
indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c16/20 m3

0,2 m3 0,200

RAZEM 0,200

48
d.3

KNCK-1 0801-
03

analiza
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji- tablica informacyjna elem.

1 elem. 1,000

RAZEM 1,000

49
d.3

KNKRB 2 0202-
01

analiza
indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c16/20 m3

0,2 m3 0,200

RAZEM 0,200
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

50
d.3

KNR DC-03
0203-03

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w
podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm

szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

51
d.3

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

11 dół. 11,000

RAZEM 11,000

4 ogrodzenie

52
d.4

KNR-W 2-25
0319-01

kalk. własna

Ogrodzenia typu panel 3d m2

98 m2 98,000

RAZEM 98,000

53
d.4

KNR-W 2-02
1808-06
analogia

furtki wysokości 1.2 m  z samozamykaczem W zestawie znajdują się
śruby montażowe, zawiasy, zderzak, klamkę oraz zamek

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

5 Nawierzchnia boiska

54
d.5

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

80 / 10000 ha 0,008

RAZEM 0,008

55
d.5

KNR 2-31 0401-
03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w
gruncie kat.I-II

m

8 * 2 + 10 * 2 m 36,000

RAZEM 36,000

56
d.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.55 <36 m> * 0,28 * 0,14 m3 1,411

RAZEM 1,411

57
d.5

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy
- pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.55 <36 m> m 36,000

RAZEM 36,000

58
d.5

KNR-W 2-01
0211-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60
m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3

80,000 * 0,24 m3 19,200

RAZEM 19,200

59
d.5

KNP 01 1306-
02.01

Rozplantowanie ziemi żyznej m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

60
d.5

KNR 2-31 0105-
01 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu - Zagęszczona podsypka, piasek
gruboziarnisty Id=0.48 - Materiał inwestora

m2

80,000 m2 80,000

RAZEM 80,000

61
d.5

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm tłuczeń o frakcji 12-32 o grubości 15cm

m2

80,000 m2 80,000

RAZEM 80,000

62
d.5

KNR 2-31 0114-
03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm kliniec o frakcji 0,5-4mm warstwa o grubości 5cm

m2

80,000 m2 80,000

RAZEM 80,000

63
d.5

KNR 2-31 0114-
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu kliniec o frakcji 0,5-4mm
warstwa o grubości 5cm
Krotność = 3

m2

80,000 * -1 m2 -80,000

RAZEM -80,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

64
d.5

KNR 2-31 0111-
01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

80,000 m2 80,000

RAZEM 80,000

65
d.5

KNR 2-31 0111-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po
zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-80,000 m2 -80,000

RAZEM -80,000

66
d.5 kalk. własna

wykonanie nawierzchni syntetycznej  poliuretanowej, gr. 1.8 cm -
należy uwzględnić malowanie pasów boisk wg. specyfikacji

m2

80,000 m2 80,000

RAZEM 80,000

67
d.5

KNR AT-18
0202-04
wycena

indywidualna

Oznakowanie nawierzchni wykonanie oznaczeń poziomych
nawierzchni

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

68
d.5

KNR 2-23 0308-
01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15
m3 -

m3

0,8 * 0,8 * 0,9 m3 0,576

RAZEM 0,576

69
d.5

KNR 2-23 0309-
06

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

70
d.5

KNR 2-23 0310-
04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do
koszykówki 1kpl.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

6 Ciąg pieszy

71
d.6

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

84 m2 84,000

RAZEM 84,000

72
d.6

KNP 01 1306-
02.01

Rozplantowanie ziemi żyznej m2

poz.71 <84 m2> m2 84,000

RAZEM 84,000

73
d.6

KNNR 1 0211-
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
zgarniakowymi w gruncie kat. I-II

m3

poz.71 <84 m2> * 0,2 m3 16,800

RAZEM 16,800

74
d.6

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

m2

poz.71 <84 m2> m2 84,000

RAZEM 84,000

75
d.6

KNNR 6
0106-05

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego, zagęszczonej
mechanicznie, grubości warstwy 10 cm ( chodniki): - Materiał
inwestora

m2

poz.71 <84 m2> m2 84,000

RAZEM 84,000

76
d.6

KNNR 6
0109-02

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku)
0/8 mm związanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymałości
C5/6, z wytwórni, pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie
wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik):

m2

poz.71 <84 m2> m2 84,000

RAZEM 84,000

77
d.6

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 4 cm, spoiny
wypełnione piaskiem

m2

poz.71 <84 m2> m2 84,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 5523

- 9 -

Patrycja
Pływające pole tekstowe



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 84,000

78
d.6

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

113 m 113,000

RAZEM 113,000

79
d.6

KNR 2-31 0401-
01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.I-II

m

poz.78 <113 m> m 113,000

RAZEM 113,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 5523

- 10 -

Patrycja
Pływające pole tekstowe
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	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Nawierzchnie bezpieczne z piasku
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska
	286 / 10000

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	286

	Pozycja: Rozplantowanie ziemi żyznej 
	poz.2 


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.2  * 0,15

	Pozycja: Rozplantowanie ziemi żyznej 
	poz.2 


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 	Nawierzchnia piaszczysta (piasek płukany drobno– lub średnioziarnisty (nie może być pylisty) 30 cm od 0,2 do 2 mm z atestem - MATERIAŁ INWESTORA
	poz.2 

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV
	poz.2 


	Dział:Urządzenia

	Dział:siłownia plenerowa
	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji Biegacz 1 szt.  (S1)
	1 * 1

	Pozycja: Osadzenie tulei do słupków
	2
	1

	Pozycja: Betonowanie stóp fundamentowych C16/20
	0,5 * 0,5 * 0,6 * 2
	0,5 * 0,5 * 1
	0,5 * 0,3 * 1,5
	0,3 * 0,3 * 1 * 2

	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)
	2
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji: Orbitrek 1 szt.  (S2)
	1 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji: Wioślarz 1 szt.  (S3)
	1 * 1

	Pozycja: Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej  w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm
	4

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji: Wyciąg dolny (S4)
	1 * 1


	Dział:Urządzenia zabawowe
	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji:  Zestaw zabawowy (P1)
	1 * 1

	Pozycja: Osadzenie tulei do słupków
	21
	14
	4
	1

	Pozycja: Betonowanie stóp fundamentowych C16/20
	0,3 * 0,3 * 1 * 21
	0,3 * 0,3 * 14
	0,3 * 0,3 * 1 * 4
	0,5 * 0,5 * 1

	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)
	21
	14
	4
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-: Zjazd linowy (P2)
	1 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-: Huśtawka bocianie gniazdo (P3)
	1 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-: Karuzela tarczowa (P4)
	1 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-:  Bujak ważka (P5)
	1 * 1


	Dział:Pozostałe elementy zagospodarowania
	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji- ławki
	4

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe c16/20
	0,3 * 0,3 * 1 * poz.44  * 2
	0,2

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji- kosze na śmieci
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji- tablica informacyjna
	1

	Pozycja: Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm
	11

	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)
	11


	Dział:ogrodzenie
	Pozycja: Ogrodzenia typu panel 3d
	98

	Pozycja: furtki wysokości 1.2 m  z samozamykaczem W zestawie znajdują się śruby montażowe, zawiasy, zderzak, klamkę oraz zamek
	1


	Dział:Nawierzchnia boiska
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	80 / 10000

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	8 * 2 + 10 * 2

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	poz.55  * 0,28 * 0,14

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- pełnieniem spoin zaprawą cementową
	poz.55 

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
	80,000 * 0,24

	Pozycja: Rozplantowanie ziemi żyznej 
	128

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - Zagęszczona podsypka, piasek gruboziarnisty Id=0.48 - Materiał inwestora
	80,000

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm tłuczeń o frakcji 12-32 o grubości 15cm
	80,000

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm kliniec o frakcji 0,5-4mm warstwa o grubości 5cm
	80,000

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu kliniec o frakcji 0,5-4mm warstwa o grubości 5cm
Krotność = 3
	80,000 * -1

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	80,000

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = 5
	-80,000

	Pozycja: wykonanie nawierzchni syntetycznej  poliuretanowej, gr. 1.8 cm - należy uwzględnić malowanie pasów boisk wg. specyfikacji
	80,000

	Pozycja: Oznakowanie nawierzchni wykonanie oznaczeń poziomych nawierzchni
	1

	Pozycja: Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 -
	0,8 * 0,8 * 0,9

	Pozycja: Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki
	1

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 1kpl.
	1


	Dział:Ciąg pieszy
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	84

	Pozycja: Rozplantowanie ziemi żyznej
	poz.71 

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi w gruncie kat. I-II
	poz.71  * 0,2

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
	poz.71 

	Pozycja: Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego, zagęszczonej mechanicznie, grubości warstwy 10 cm ( chodniki): - Materiał inwestora
	poz.71 

	Pozycja: Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymałości C5/6, z wytwórni, pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik):
	poz.71 

	Pozycja: Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	poz.71 

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	113

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
	poz.78 







