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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Na terenie inwestycji przewiduje si ę wykonanie nast ępujących robót:
   - prace pomiarowe z wytyczeniem elementów zagosp odarowania terenu
- wykonanie koryt na całej szeroko ści ci ągów komunikacyjnych
- wykonanie rowków pod kraw ężniki
- wykonanie palisady schodów z drewna fi 10-12cm
- profilowanie i zag ęszczanie podło ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kate gorii I-IV
- wykonanie podbudowy z tłucznia, po zag ęszczeni 15cm
- wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 7cm
- wykonanie nawierzchni z m ączki ceglanej
- wytyczenie ścieżek gruntowych
- plantowanie  na całej szeroko ści ścieżek mechanicznie, grunt kategorii I-IV
- układanie nawierzchni gruntowych z ziemi urodzajn ej torfowo piaszczystej
- wykonanie trawników dywanowych siewem, kategoria gruntu III
- uło żenie geowłókniny pod plac zabaw i zasypanie warstw ą piasku gr. 30cm
- monta ż altany  i urz ądzeń na placu zabaw
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtk ą z przęseł drewnianych o wysoko ści 0,98m
- dostawa i monta ż bramek do piłki r ęcznej
- wykonanie podło ża z kostki drewnianej d ębowej 10cm- klocek okr ągły d ębowy na podsypce i zasypce gliniano- piaskowej
- monta ż koszy na śmieci
- monta ż stojaka na rowery
- monta ż ławek parkowych

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 DOJŚCIA I PLACE POSTOJOWE
1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
dojścia i place postojowe 568,74/10000 = 0,056874

0,06 0,06 ha
2 KNNR 6/101/2 (1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny - place postojowe
place postojowe 231,33 = 231,330000

231,33 231,33 m2
3 KNNR 6/101/1 (1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny
alejki dojścia 329,71+331,33 = 661,040000

661,04 661,04 m2
4 KNR 231/401/6

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii III-IV
dojścia do altanki 18,85+26,15+10,34+7,3+8,84 = 71,480000

71,48 71,48 m
5 KNNR 6/404/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
dojścia do altanki 18,85+26,15+10,34+7,3+8,84 = 71,480000

71,48 71,48 m
6 KNR 211/521/1

Wykonanie palisady, stopnie  z drewna  fi 10 - 12 cm
stopnie 1,2*14 = 16,800000

16,80 16,80 m
7 KNR 231/115/1

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, 1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15·cm
place postojowe 231,31 = 231,310000

231,31 231,31 m2
8 KNNR 6/204/4

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm
alejki utwardzone 329,71 = 329,710000

329,71 329,71 m2
9 KNR 223/106/5

Nawierzchnia z mieszanki: mączka ceglana 83·%, glina zmielona 17·% - warstwa grubości 3·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
pow. placem zabaw 21,40+7,2 = 28,600000

28,60 28,60 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.
10 KNR 223/106/6

Nawierzchnia z mieszanki: mączka ceglana 83·%, glina zmielona 17·% - dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm 
różnicy grubości - pogrubienie warstwy  warstwy o  gr 1 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
pow. placem zabaw 21,40+7,2 = 28,600000

28,60 28,60 m2
11 KNR 223/106/7

Nawierzchnia z mieszanki: mączka ceglana 93·%, glina zmielona 7·% - warstwa ścieralna grubości 1·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
pow. placem zabaw 21,40+7,2 = 28,600000

28,60 28,60 m2
2 TRASA NARCIARSKA
12 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ścieżek gruntowych
trasa narciarska (10,15+15,19+15,04+39,13+2,5+18,85+5,7+ 

46,91+1,7+15,96+4+20,76+7,6+23,11+ 
19,33+5,4+15,4+50,83+2,4+10,3+4,04+ 
40,85+3+15,5+10,35+10,57+9,5+3,85+2,5+ 
13,26+190)/1000 = 0,633680

0,63 0,63 km
13 KNR 201/505/2

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV
trasa narciarska (10,15+15,19+15,04+39,13+2,5+18,85+5,7+ 

46,91+1,7+15,96+4+20,76+7,6+23,11+ 
19,33+5,4+15,4+50,83+2,4+10,3+4,04+ 
40,85+3+15,5+10,35+10,57+9,5+3,85+2,5+ 
13,26+195)*1,8 = 1 149,624000

1 149,62 1 149,62 m2
14 KNR 221/502/4

Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, z ziemi urodzajnej  torfowo piaszczystej gr 2 cm   - 
trasa narciarska
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
trasa narciarska (10,15+15,19+15,04+39,13+2,5+18,85+5,7+ 

46,91+1,7+15,96+4+20,76+7,6+23,11+ 
19,33+5,4+15,4+50,83+2,4+10,3+4,04+ 
40,85+3+15,5+10,35+10,57+9,5+3,85+2,5+ 
13,26+195)*1,8 = 1 149,624000

1 149,62 1 149,62 m2
15 KNR 221/502/5

Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, z ziemi urodzajnej  torfowo piaszczystej  - ścieżki 
guntowe, dodatek za dalszy 1·cm  - ścieżki guntowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
trasa narciarska (10,15+15,19+15,04+39,13+2,5+18,85+5,7+ 

46,91+1,7+15,96+4+20,76+7,6+23,11+ 
19,33+5,4+15,4+50,83+2,4+10,3+4,04+ 
40,85+3+15,5+10,35+10,57+9,5+3,85+2,5+ 
13,26+195)*1,8 = 1 149,624000

1 149,62 1 149,62 8 m2
16 KNR 221/401/2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
trasa narciarska (10,15+15,19+15,04+39,13+2,5+18,85+5,7+ 

46,91+1,7+15,96+4+20,76+7,6+23,11+ 
19,33+5,4+15,4+50,83+2,4+10,3+4,04+ 
40,85+3+15,5+10,35+10,57+9,5+3,85+2,5+ 
13,26+195)*1,8 = 1 149,624000

1 149,62 1 149,62 m2
3 PLAC ZABAW
17 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
plac zabaw 153,86/10000 = 0,015386

0,02 0,02 ha
18 KNNR 6/101/3 (1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI,
równiarka + walec wibracyjny
plac zabaw 7*7*3,14 = 153,860000

153,86 153,86 m2
19 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
plac zabaw 153,86 = 153,860000

153,86 153,86 m2
20 KNNR 1/410/1

Ułożenie geowłókniny -  plac zabaw
plac zabaw 3,14*7*7 = 153,860000

153,86 153,86 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.
21 Kalkulacja indywidualna

Ręczne zasypywanie placu zabaw piaskiem wraz z dostawą piasku gr 30 cm
plac zabaw 3,14*7*7*0,3 = 46,158000

46,16 46,16 m3
22 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż altany zabawowej wykonanej z drewna impregnowanego powierzchniowo słupy osadzone w 
gruncie przy pomocy stalowych kotew, płyty ze sklejki wodoodpornej elementy stalowe malowane proszkowo. 1,00 szt

23 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż zestaw Trójka FLOX . słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew, płyty ze sklejki 
wodoodpornej elementy stalowe malowane proszkowo. 1,00 szt

24 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż zestaw KUCYK wykonany  z drewna bezrdzeniowego  impregnowanego powierzchniowo słupy 
osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew, płyty ze sklejki wodoodpornej elementy stalowe malowane 
proszkowo. 1,00 szt

25 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż karuzeli FLOX  - KR1 1,00 szt

26 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż tablicy informacyjnej  wykonanej   z drewna bezrdzeniowego  impregnowanego powierzchniowo 
słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew, płyty ze sklejki wodoodpornej elementy stalowe 
malowane proszkowo.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt

27 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw z przęseł drewnianych  -  wykonanie dołów - dostawa i ustawienie  słupków 
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym  - obetonowanie - montaż przeseł  z drewna impregnowanego   o  wys 
0,98m

6,28*7 = 43,960000
43,96 43,96 m

28 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenie wewnętrzne  furtka drewniana 1,0x0,98·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt

4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
29 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ścieżek gruntowych
boisko wielofunkcyjne 223,28/10000 = 0,022328

0,02 0,02 km
30 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
boisko wielofunkcyjne 223,28 = 223,280000

223,28 223,28 m2
31 KNR 221/502/4

Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, z ziemi urodzajnej  torfowo piaszczystej  - ścieżki 
gruntowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
boisko wielofunkcyjne 223,28 = 223,280000

223,28 223,28 m2
32 KNR 221/502/5

Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, z ziemi urodzajnej  torfowo piaszczystej  - ścieżki 
guntowe, dodatek za dalszy 1·cm  - ścieżki guntowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
boisko wielofunkcyjne 223,28 = 223,280000

223,28 223,28 8 m2
33 KNR 221/401/2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
boisko wielofunkcyjne 223,28 = 223,280000

223,28 223,28 m2
34 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej - Poprzeczka i słupki z profilu stalowego 80x80 mm połączone są ze sobą
rozłącznie wkrętami w czopach stalowych. Rama bramki cynkowana i malowana, a pasy malowane w kolorze 
czarnym. W skład kompletu wchodzą stalowe ramiona boczne z rury o średnicy 38 mm. Rama wyposażona jest w 
zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle 3x2 m, standardowa głębokość bez słupków po 
zabetonowaniu 1,5 m. 2,00 kpl

5 ALTANA LE ŚNA
35 KNRW 202/1121/7

Podłoga z kostki brukowej drewnianej  dębowej -  klocek okrągły dębowy na podsypce i zasypce gliniano 
piaszczystej 36,84 m2

36 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż  - gril z okapem wykonany z stali pomalowanym wysokogatunkowym lakierem żaroodpornym, 
ruszt z żeliwa .Podstawa paleniska o śr. 90 cm z stali nierdzewnej i kwasoodpornej wraz z odprowdzeniem spalin 
ponad dach rurami z blachy  o średnicy 30 cm  Waga 160 kg 1,00 szt

6 WYPOSAŻENIE PLACU REKREACYJNEGO
37 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż koszy na śmiecie stojący z elementami drewnianymi 2,00 szt
38 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż stojak sześcio stanowiskowy stalowy zabezpieczony przez ocynkowanie ogniowe 1,00 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.
39 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż ławek parkowych  z elementami drewnianymi i betonowymi 4,00 szt


