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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
  
NAZWA INWESTYCJI   : BUDOWA PLACU ZABAW  W m. BEŁK NA DZ. NR EWID. 101
ADRES INWESTYCJI   : BEŁK, dz. nr ewid. 101
INWESTOR   : GMINA IMIELNO
ADRES INWESTORA   : UL. CMENTARNA 7, 28-313 IMIELNO
BRANŻA   : BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   : 04.2014

Stawka roboczogodziny   :
Poziom cen   : I kw 2014 rynkowe

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .............................    % R, S
  Zysk [Z] ...................................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ...................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł
Podatek VAT   :            zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:

Kasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Koszt inwest plac zabaw Bełk ZL PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Korytowanie nawierzchni pod urz ądzenia zabawowe
1

d.1
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

3.2*8.2+44.3 m2 70.540
RAZEM 70.540

2
d.1

KNR 2-31
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 70.540
RAZEM 70.540

3
d.1

KNR 2-01
0307-01
analogia

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
- odwiezienie i rozplantowanie gruntu z korytowania

m3

poz.1*0.3 m3 21.162
RAZEM 21.162

2 Dostawa i monta ż urzadzeń rekreacyjno-zabawowych
4

d.2
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż urządzenia nr 1.Zestaw zabawowy. Wymiary: 7,60 x 3,45 m.
Elementy zestawu: Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i
średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego po-
wlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwie-
trzeniem, pleśnią. Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prosto-
padle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie,zabezpieczające przed obro-
tem wokół własnej osi i rozchwianiem. Słupy nośne i belki poziome zakończo-
ne zaokrągleniem o promieniu 50 mm. Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wy-
konane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowanew
podfrezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstruk-
cyjne. Schody wejściowe, zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malo-
wanej proszkowo. Stopnice trójkątne wykonaneze sklejki antypoślizgowej. Pod-
parte belkami z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego o średnicy 100 mm po-
łączonych z nogą wieży prostopadle poprzez siodłowe zakończenie. Barierki
oraz daszki wykonane z płyt HPL lub HDPL. Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z
blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom
startowyzjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,10 m.
Pomost wiszący z drewna – konstrukcja wykonana z belek okrągłych o średni-
cy 100 mm, wzmocniona jeklamistalowymi, do których przymocowane są deski
tworzące podłogę pomostu. Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub
cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej. Montaż na kotwach - Nogi be-
lek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką
przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy
zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.Przy urzadzeniu zamonto-
wana tabliczka informacyjna wchodząca w skład zestawu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż urządzenia nr 3. Sprężynowiec Konik.  Korpus sprężynowca
wykonany z płyty HDPE. Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z
tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem. 
Sprężyna stalowa malowana proszkowo. Urządzenie posadowione w gruncie
za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu. Przy urzadzeniu za-
montowana tabliczka informacyjna wchodząca w skład zestawu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż urządzenia nr 4. Huśtawka wahadłowa - wymiary:3,55 x 2,05
m. Ramię huśtawki wykonane z drewna klejonego o średnicy 100 mm, połą-
czone z osią obrotu za pomocą dwustronnych,
stalowych kształtowników malowanych proszkowo, oś obrotu na czterech
uszczelnionych łożyskach kulkowych, stalowa noga zabetonowana bezpośred-
nio w gruncie, uchwyty na dłonie wykonane z wysokoudarowego plastiku z sze-
rokim (bezpiecznym) zakończeniem. Sposób montażu: Montaż na kotwach -
nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z
belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego.
Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie
ogniowe. Przy urzadzeniu zamontowana tabliczka informacyjna wchodząca w
skład zestawu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż urządzenia nr 5. Sprężynowiec Samochód.  Korpus spręży-
nowca wykonany z płyty HDPE. Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wy-
konane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) 
zakończeniem. Sprężyna stalowa malowana proszkowo. 
Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego
fundamentu.  Przy urzadzeniu zamontowana tabliczka informacyjna wchodzą-
ca w skład zestawu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Koszt inwest plac zabaw Bełk ZL PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.2
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż urządzenia nr 6. Huśtawka wagowa na spręzynach. Wymia-
ry 3,05x0,15m. Ramię huśtawki wykonane z drewna klejonego lub/ i bezrdze-
niowego, o średnicy 100 mm, połączone z osią obrotu za pomocą dwustron-
nych, stalowych kształtowników malowanych proszkowo.
Oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych.
Uchwyty wykonane z rurek malowanych proszkowo. Standardowo wraz z huś-
tawką są montowane odbojniki z opon. Sprężyny stalowe malowane proszko-
wo farbami zabezpieczającymi przed wpływem warunków atmosferycznych.
Stalowa noga oraz sprężyny zabetonowane w gruncie.Przy urzadzeniu zamon-
towana tabliczka informacyjna wchodząca w skład zestawu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż tablicy regulaminowej. Wymiary: 1,0 x 0,30 m. Belki o prze-
kroju okrągłym i średnicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bez-
rdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pę-
kaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Daszek i tablica wykonane ze sklejki wodood-
pornej. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa ławek. Wymiary: 1,70 x 0,60 m. Konstrukcja ławki ze stali malowanej
proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek. Ławka montowana na stałe
bezpośrednio w gruncie.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Koszt inwest plac zabaw Bełk ZL TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Korytowanie nawierzchni
pod urz ądzenia zabawowe

2 Dostawa i monta ż urzadzeń
rekreacyjno-zabawowych
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Koszt inwest plac zabaw Bełk ZL ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 56.1223

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
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Słownie:  
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Koszt inwest plac zabaw Bełk ZL ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.6631

RAZEM

Słownie:  
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