
Plac zab Slonecznikowy KOSZT20130523-1 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zagospodarowanie placu zabaw przy pl.Słonecznikowym w Jelczu-Laskowicach

1 45112710-5 Mała architektura
1

d.1 wycena indy-
widualna

Sprężynowiec dwuosobowy - korpus urządzenia z laminowanej wodoodpornej
sklejki o grub.15mm , z siedzeniami na 2 osoby, kiwające się  we wszystkich kie-
runkach, na sprężynie metalowej powlekanej, z metalowymi powlekanymi kołowymi
poręczami kołową podpórką pod stopy. Fundament z betonu B30; urządzenie typu
Saternus lub Inter FLORA lub równoważne z montażem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 wycena indy-

widualna

Bujak "Jacht"- Urządzenie z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych
lakierem akrylowym oraz ze sklejki wodoodpornej, kiwające się
we wszystkich kierunkach, na sprężynie metalowej powlekanej, z siodełkiem i pod-
pórkami pod stopy; Urządzenie typu Lars Laj Nr kat. 12220 lub równoważne z
montażem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 wycena indy-

widualna

Ławka drewniana z rur stalowych z oparciem- Konstrukcja z rur stalowych, ocyn-
kowana i malowana lakierem akrylowym strukturalnym - RAL 6080,do osadzenia w
podłożu. Siedzisko i oparcie z drewna sosnowego o wym .40x160x1800 mm, za-
bezpieczone impregnatem do drewna Sadolin, dł.197 cm. W komplecie prefabry-
kat fundamentowy; Urządzenie typu Müller Jelcz - Laskowice Sp. z o.o.Nr
kat.0038 lub równoważne - z montażem

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

kalkulacja
własna

Kosz na śmieci - Kubeł o poj. 35 litrów z blachy stalowej gr.2mm, z daszkiem z
blachy stalowej gr.3mm, konstrukcja z rury 48 x 3,2mm, ocynkowany, malowany
lakierem akrylowym - RAL 6018, prefabrykat fundamentowy z betonu B30; Urzą-
dzenie typu Muller Jelcz- Laskowice Sp. z o.o.Nr kat 0221 lub równoważne

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

kalkulacja
własna

Lokomotywa - Konstrukcja nośna z belek z drewna klejonego trójwarstwowo o
przekroju  90/90mm malowana farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi typu Drew-
korn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni, łuki konstrukcyjne dachu wyko-
nane z drewna klejonego gr.45mm malowane farbami impregnacyjno- dekoracyjny-
mi akrylowymi. Dach wykonany z desek gr. 35mm malowanych farbami impregna-
cyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni.
Sklejka ozdobna wodoodporna foliowana grubości 12mm może być dodatkowo ma-
lowana farbami akrylowym, podesty drewniane z desek impregnowanych niemalo-
wanych gr. 35mm. Beton klasy B 15 ; Urządzenie typu Saternus Nr kat.10008 lub
równoważne

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

kalkulacja
własna

Wagonik otwarty- Konstrukcja nośna z belek z drewna klejonego trójwarstwowo o
przekroju 90/90mm malowana farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi typu Drew-
korn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni, łuki konstrukcyjne dachu wyko-
nane z drewna klejonego gr.45mm malowane farbami impregnacyjno- dekoracyjny-
mi akrylowymi. Dach wykonany z desek gr. 35mm malowanych farbami impregna-
cyjno -dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni.
Sklejka ozdobna wodoodporna foliowana grubości 12mm może być dodatkowo ma-
lowana farbami akrylowym, podesty drewniane z desek impregnowanych niemalo-
wanych gr. 35mm.Beton klasy B 15 ; Urządzenie typu Saternus Nr kat.10011 lub
równoważne - z montażem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Strefy bezpiecznego upadku
7

d.2
KNR-W 2-01
0114-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie piaskowe placów zabaw

m2

12.5+12.5+22.31+20.41 m2 67.720
RAZEM 67.720

8
d.2

KNR-W 2-01
0203-02 z.sz.
2.3.12. 9905-
02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu z utylizacją gruntu

m3

67.72*0.2 m3 13.544
RAZEM 13.544

9
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

67.72 m2 67.720
RAZEM 67.720

10
d.2

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.
3,2 m

m2

67.72 m2 67.720
RAZEM 67.720

11
d.2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku płukanego w korycie i na po-
szerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

67.72 m2 67.720

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30298 Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
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RAZEM 67.720

12
d.2

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku płukanego w korycie i na po-
szerzeniach - dalsze 10 cm grubości warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

67.72 m2 67.720
RAZEM 67.720

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30298 Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice


