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Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w ŚwiętochłowicachPRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wykonanie robót budowlanych, polegaj ących na doposa żeniu placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu M iejskim nr 8 w
Świętochłowicach wraz z robotami towarzysz ącymi w ramach projektu "Zaspokajanie specjalnych po trzeb i marze ń świętoch-
łowickich przedszkolaków"

1
kalk. własna

Przeniesienia (demontaż oraz ponownego montażu w innym miejscu) huśtawki
równoważnej,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
kalk. własna

Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3.12*7.62 m2 23.774
RAZEM 23.774

4
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw - karuzela kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR 2-31
0103-04

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

m2

poz.3 m2 23.774
RAZEM 23.774

6 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

3.12*2+7.62*2 m 21.480
RAZEM 21.480

7 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.6*0.02 m3 0.430
RAZEM 0.430

8 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

3.0*7.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

9 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 9

m2

poz.8 m2 22.500
RAZEM 22.500

10 KNR 2-31
0502-06
analogia

Nawierzchnia z płyt gumowych SBR o wymiarach 50x50 - grubość dostosowa-
na do krytycznej wysokości upadku urządzenia na podsypce cemontowo-pias-
kowej

m2

poz.8 m2 22.500
RAZEM 22.500

11
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw - huśtawka wahadłowa z siedzis-
kiem eliptycznym typu bocianie gniazdo

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw -wolnostojąca ścianka funkcyjna -
tablica z alfabetem Braila

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR 2-01
0239-05

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. IV - wywórz nadmiaru gruntu z wykopu wraz z kosztem skła-
dowania

m3

poz.3*0.20+5*0.3+1*0.5 m3 6.755
RAZEM 6.755
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