
Inwestor:
Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice

 

Przedmiar
 Nr: 366/08/INW/2011

Adres budowy: Żernica

Obiekt: teren Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. L.  Miki - działka nr 332/19

Rodzaj robót: budowa placu zabawa w ramach programu "Radosna Szkoła"

CPV: 45214100-1, Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na 

terenach sportowych
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy 

przedszkolnych obiektów budowlanych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 

ochronnego
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Spis działów rodzajów robót

Lp. Nazwa działu Od Do
1. Roboty demontażowe 1 11
2. Roboty ziemne 12 18
3. Podbudowa pod nawierzchnie 19 26
4. Nawierzchnia nr 1 i nr 2 27 28
5. Nawierzchnia z kostki 29 35
6. Ogrodzenie 36 39
7. Elementy małej architektury 40 49
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Książka przedmiarów/obmiarów
1. Roboty demontażowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1 KNR 2-25 0204-02-050
Rozebranie wiaty stalowo drewnianej - analogia
krotność= 1,00

6,00 m2

1. 3*2 6,00
2  AW-090

Rozebranie piaskownic szt.2
krotność= 1,00

1,00 kpl

3  AW-090
Demontaż drabinki pionowej i poziomej
krotność= 1,00

1,00 kpl

4  AW-090
Demontaż zjeżdżalni szt.2
krotność= 1,00

1,00 kpl

5  AW-090
Demontaż drabinki skośnej i pionowej
krotność= 1,00

1,00 kpl

6  AW-090
Demontaż huśtawek szt.2
krotność= 1,00

1,00 kpl

7  AW-090
Demontaż zestawu huśtawki z drabinką
krotność= 1,00

1,00 kpl

8  AW-090
Demontaż ścianki wspinaczkowej z huśtawką
krotność= 1,00

1,00 kpl

9  AW-090
Demontaż słupków do koszykówki - szt.2
krotność= 1,00

1,00 kpl

10 KNR 2-25 0307-03-050
Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych
krotność= 1,00

93,00 m2

1. 62*1,5 93,00
11  AW-090

Demontaż ławek - szt.4
krotność= 1,00

1,00 kpl

2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

12 KNNR 1 0113-010-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm
krotność= 1,00

594,00 m2

1. 22*27 594,00
13 KNNR 1 0202-070-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku  
samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
krotność= 1,00

237,60 m3

1. 22*27*0,4 237,60
14 KNNR 1 0208-020-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do  
5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
krotność= 1,00

237,60 m3
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15 KNR 2-01 0505-01-050
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00

210,00 m2

16 KNR 2-01 0510-01-050
Humusowanie i obsianie trawy przy grubości warstwy humusu 5 cm.
krotność= 1,00

210,00 m2

17 KNR 2-21 0322-01-020
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy  
i głębokości 0,5 m - żywotnik pośredni
krotność= 1,00

23,00 szt

18 KNR 2-21 0322-01-020
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy  
i głębokości 0,5 m - jałowiec płożący
krotność= 1,00

3,00 szt

3. Podbudowa pod nawierzchnie
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

19 KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria  
gruntu I-IV
krotność= 1,00

500,00 m2

1. 20*25 500,00
20 KNR 2-31 0104-07-050

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości placu. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne.  
Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00

500,00 m2

1. 20*25 500,00
2.  -------------
3. Przeniesienie + 500,00

21 KNR 2-31 0104-08-050
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne.  
Dodatek za każdy dalszy 1 cm
krotność= 33,00

500,00 m2

22 KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z tłucznia frakcja 4-40mm. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

299,90 m2

1. 249,8+50,1 299,90
2.  -------------
3. Przeniesienie + 299,90

23 KNR 2-31 0114-07-050
Podbudowy z klińca frakcja 0-4mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,00

299,90 m2

24 KNR 2-31 0114-08-050
Podbudowy z kruszywa łamanego 0-4mm. Warstwa górna. Potrąceniek za każdy dalszy 1 cm warstwy -  
analogia
krotność= -5,00

299,90 m2

25 KNR 2-31 0402-03-060
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - B15
krotność= 1,00

5,47 m3

1. 95*0,24*0,24 5,47
26 KNR 2-31 0407-05-040

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin  
zaprawą cementową
krotność= 1,00

95,00 m

4. Nawierzchnia nr 1 i nr 2
Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
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27  AW-050
Nawierzchnia boiska poliuretanowa 2- warstwowa - mata z granulatu SBR śr. 2-8mm gr.70-110mm,  
warstwa natryskowa (mieszanka granulatut EPDM zmieszana z PU) gr. 2,0mm kolor pomarańczowy ,  
odporna na UV
krotność= 1,00

249,80 m2

28  AW-050
Nawierzchnia boiska poliuretanowa 3- warstwowa - warstwa typu ET (przepuszczalna podkładowa )  
gr. 3cm , warstwa z granulatu SBRgr. 11mm, warstwa natryskowa (mieszanka granulatut EPDM 
zmieszana z PU) gr. 2,0mm kolor niebieski
krotność= 1,00

50,10 m2

5. Nawierzchnia z kostki
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

29 KNR 2-31I 0101-01-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria  
gruntu I-IV
krotność= 1,00

25,40 m2

30 KNR 2-31I 0101-02-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm.  
Kategoria gruntu I-IV
krotność= 3,00

25,40 m2

31 KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

25,40 m2

32 KNR 2-31I 0114-07-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,00

25,40 m2

33 KNR 2-31I 0401-01-040
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II
krotność= 1,00

33,60 m

34 KNR 2-31I 0407-01-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  
cementową
krotność= 1,00

33,60 m

35 KNR 2-31I 0511-02-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej
krotność= 1,00

25,40 m2

6. Ogrodzenie
Kod CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

36 KNR 2-31 0402-03-060
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - B15
krotność= 1,00

2,94 m3

1. 51*0,24*0,24 2,94
37 KNR 2-31 0407-05-040

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin  
zaprawą cementową
krotność= 1,00

51,00 m

38 KNR 2-02 1804-11-040
Ogrodzenia z paneli systemowych o wysokości 1,5m z drutu stalowego fi 5mm, zgrzewany w formie  
kraty, powlekane PCV w kolorze zielonym, słupki systemowe l=2,3m , fundamenty z betonu B-15-  
analogia
krotność= 1,00

51,00 m

39 KNR 2-02 1211-06-050
Furtka systemowa o szerokości 1,5m ze skrzydłami 1 i 0,5m
krotność= 1,00

2,25 m2

1. 1,5*1,5 2,25
7. Elementy małej architektury
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Kod CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

40  AW-020
Domek ze zjeżdżalnią z drabinką linową Powierzchnia urządzenia  3,3x1,7m .Wysokość całkowita 2,5m.  
Wymiary strefy bezpiecznego upadku - 6,8x4m. Opis:- drewno konstrukcyjne sosnowe klejone  
100/100mm impregnowane metodą ciśnieniową i zanurzeniową
- jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, podest ze sklejki wodoodpornej z warstwą  
antypoślizgową, przeplotnia z lin konstrukcję nośną ma wykonaną z drewna sosnowego klejonego  
100/100mm impregnowanego metodą zanurzeniową, liny polipropylenowe na oplocie stalowym 
połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki, zjeżdżalnia: boki z HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej,  
ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej, dodatkowo mocuje się uchwyty z  
tworzywa opartego na żywicach, chwyty mocuje się za pomocą śrub nimbusowych, śruby maszynowe  
ocynkowane, kątowniki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 2mm - fundamenty wykonane 
według instrukcji producenta

krotność= 1,00

1,00 szt

41  AW-090
Zestaw aktywnych ścianek.Powierzchnia urządzenia 2,9x2,0m.Wysokość całkowita 1,9m. Wymiary  
strefy bezpiecznego upadku 6,5x5,6m .Opis: drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 100/100mm  
impregnowane metodą ciśnieniową i zanurzeniową,  jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe,  
podest ze sklejki wodoodpornej z warstwą antypoślizgową, przeplotnia z lin konstrukcje nośną ma  
wykonaną z drewna sosnowego  klejonego 100/100mm impregnowanego metodą zanurzeniową, liny  
polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki,  zjeżdżalnia: boki  
z HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej, ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej  
szalunkowej, dodatkowo mocuje się za pomocą śrub imbusowych, śruby maszynowe ocynkowane,  
kątowniki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 2mm - fundamenty wykonane według instrukcji  
producenta

krotność= 1,00

1,00 kpl

42  AW-090
Mostek wiszący z platformami. Powierzchnia urzadzenia 5,2x1m. Wysokość całkowita 2,5m.Wymiary  
strefy bezpiecznego upadku 8,2x4m. Opis: drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 100/100mm  
impregnowane metodą ciśnieniową i zanurzeniową, jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe,  
podest ze sklejki wodoodpornej z warstwą antypoślizgową, przeplotnia z lin konstrukcje nośną ma  
wykonaną z drewna sosnowego  klejonego 100/100mm impregnowanego metodą zanurzeniową, liny  
polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki, zjeżdżalnia: boki  
z HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej, ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej  
szalunkowej, dodatkowo mocuje się za pomocą śrub imbusowych, śruby maszynowe ocynkowane,  
kątowniki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 2mm - fundamenty wykonane według instrukcji  
producenta

krotność= 1,00

1,00 kpl

43  AW-020
Równoważnia. Wysokość urządzenia 50cm. Długość 3m. Wymiary strefy bezpiecznego upadku 3,14x7m.  
Opis: - rurki stalowe , belki sosnowe - fundamenty wykonane według instrukcji producenta

krotność= 1,00

1,00 szt

44  AW-090
Górska kładka z ruchomymi belkami. Wysokość urządzenia 90cm. Długość 3,1m. Wymiary strefy  
bezpiecznego upadku 4,9x7,0m. Opis:Kładka przeznaczona do zawieszania na małej wysokości, złożona  
z ruchomych belek. Belki pionowe wykonane ze stali ocynkowanej-niemalowanej. Belki nośne oraz  
stopnie wykonane z drewna ciętego metodą krzyżową o wymiarach 100x100- fundamenty wykonane  
według instrukcji producenta
krotność= 1,00

1,00 kpl

45  AW-090
Huśtawka podwójna z drabinką. Wysokość 2,35m. Wymiary strefy bezpiecznego upadku 5,55x7,15m .  
Opis: Konstrukcja z drabinką wykonaną z siatki linowej i poprzeczną stalową belką stanowiącą belkę  
nośną dla dwóch huśtawek - fundamenty wykonane według instrukcji producenta
krotność= 1,00

1,00 kpl
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46  AW-020
Huśtawka wahadłowa dla 4 osób. Powierzchnia urządzenia 1000x435cm. Wysokość całkowita 3,10m.  
Wymiary strefy bezpiecznego upadku 7,50x7,50m.Opis: belki pionowe i belki poziome - sosna  
impregnowana pod ciśnieniem, wahadło-siodełko wykonane z gumy mechanizm huśtawki - stal  
ocynkowana - fundament wykonany według instrukcji producenta

krotność= 1,00

1,00 szt

47  AW-020
Tablica z regulaminem i instrukcją użytkowania urządzeń. Wysokość 2m. Szerokość 1m. Powierzchnia  
tablicy 80x80cm - fundament wykonany według instrukcji producenta

krotność= 1,00

1,00 szt

48  AW-090
Ławki wolnostojące 4 sztuki. Konstrukcja z rury fi48mm malowana proszkowo.Deski drewniane  
35x100x1800mm

krotność= 1,00

1,00 kpl

49  AW-090
Kosze na śmieci 2 sztuki. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Pojemność ok. 35 litrów

krotność= 1,00

1,00 kpl
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