
Zakład Budynków Komunalnych OLESNICA  ul. WOJSKA POLSKIEGO 13

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112500-0 Usuwanie gleby
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zagospodarowanie placu zabaw 
ADRES INWESTYCJI   :     56-400 Oleśnicy przy ul. Rejtana i Ceglanej
INWESTOR   :     Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA   :     ul.. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wojciech  Pękalski (ogólnobudowlana)
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Plac zabaw ul. Ceglana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0,075 ha 0,075
RAZEM 0,075

2
d.1

Kalk. własna Demontaż małego domku, hustawki wahadłowej, ścianki wspinaczkowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

0,28 m3 0,280
RAZEM 0,280

5
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm schody skarpowe i plyta fundamentowa

m3

1,25+1,08 m3 2,330
RAZEM 2,330

6
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

1,25+1,084+0,3 m3 2,634
RAZEM 2,634

7
d.1

KNR 2-01
0206-03
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km zdjecie darni

m3

420*0,1 m3 42,000
RAZEM 42,000

8
d.1

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

9
d.1

KNR 2-01
0206-03
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

323*0,20-12 m3 52,600
RAZEM 52,600

2 Ogrodzenie
10

d.2
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.
III)

szt

41 szt 41,000
RAZEM 41,000

11
d.2

kalkulacja
własna 

Ogrodzenie wysokości 1,0m - o następujących 
parametrach:dostawa i montaż
• wysokość paneli 1,0  m
• panele profilowane (przynajmniej na dwóch wysokościach)
• cały system (słupki, panele) ocynkowane i malowane proszkowo 
w kolorze zielonym,
• panele z pręta o średnicy minimum 4mm
• słupki z profili 40 x 60mm, z czapką na górze,
• posadowienie słupków w podłożu za pośrednictwem prefabrykatów betono-
wych  prefabrykowanym cokołem 
• ogrodzenie nie może posiadać żadnych niebezpiecznych, wystających ele-
mentów
(górna krawędź paneli koniecznie bez wystających pionowo prętów)

m

22,5*2+17,5*2 m 80,000
RAZEM 80,000
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Plac zabaw ul. Ceglana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.2
kalkulacja
własna 

FURTKA JEDNO SKRZYDŁOWA  wysokości 1,2 m i szerokości 
1,0 m  (zielona malowana proszkowo w kolorze 
ogrodzenia)dostawa i montaż
• furtka jednoskrzydłowa
• szerokość furtki 1,0 m
• wysokość furtki 1,2 m
• możliwość zamknięcia na klamkę i zamek
• skrzydło furtki zawieszone / osadzone na wysokości maksimum 
50 mm nad obrzeżem,
• skrzydło furtki na bazie prostokątnych ram z profili stalowych, z 
wypełnieniem takim jak panele ogrodzenia
• furtka wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana 
proszkowo w kolorze
ogrodzenia
• furtka otwierana do wnętrza strefy aktywności ruchowej
• furtka nie może posiadać żadnych niebezpiecznych - 
wystających elementów
• samozamykacz spowalniający większe skrzydło przed 
gwałtownym zamknięciem   i zabezpieczający przed 
zatrzaśnięciem palców.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.2

kalkulacja
własna 

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, 
geowłóknina seperacyjno - filtrująca układana sposobem ręcznym

m2

325 m2 325,000
RAZEM 325,000

14
d.2

kalkulacja
własna 

Dostawa i rozplantowanie piasku oczyszczonego gr. 32 cm m3

323*0,31 m3 100,130
RAZEM 100,130

15
d.2

Kalk. własna Ułozenie trawnika z naturalnej trawy z rolki m2

93 m2 93,000
RAZEM 93,000

16
d.2

kalkulacja
własna 

Urządzenie zabawowe  mały domek

 

Materiały:

Słupy  wykonane z profila stalowego 90x90x2,5  ocynkowanego  i malowanego

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali
nierdzewnej.
Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.
Daszki i osłony oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty HDPE.
Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabe-
tonowanie.
Elementy linowe wykonane z liny O16 nylonowej z rdzeniem stalowym, monto-
wane przy pomocy specjalnych zacisków.
 Dane techniczne  zestawu zabawowego: :

·      Grupa wiekowa do 13 lat

·      Gabaryty urządzenia 5 x 4 m

·      Strefa funkcjonowania 10x9 m

·      Wysokość maksymalna ~3,5m

·      Wysokość podestów  do 1,5 m

·      Głębokość posadowienia -0,7 m

·      Wysokość swobodnego upadku <=1,6 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Plac zabaw ul. Ceglana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
kalkulacja
własna 

Dostawa i montaż -Urządzenia HUŚTAWKA METALOWA wagowa 
z projektem
• Szerokość 434 cm
• Długość187 cm
• Wysokość 222 cm
• Wysokość swobodnego upadku140 cm
•Strefa bezpieczeństwa 750 x 325
•Bezpieczne nawierzchnie  Nie jest wymagane
•Wiek3+
•Materiał wykonania metal•siedziska wykonane z HDPE 
Montaż: 
•wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją 
zestawu, 
•montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe 
producenta.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

kalkulacja
własna 

Dostawa i montaż -UrządzeniaKARUZELA PLATFORMOWA fi 
150” 
Dane techniczne
•Grupa wiekowa do 13 lat 
•Gabaryty urządzenia fi1,5 m 
•Strefa funkcjonowania fi 5,6 m 
•Wysokość maksymalna ~ 0,8 m 
•Wysokość podestów 0,1 m 
•Głębokość posadowienia -0,7 m 
•Wysokość swobodnego upadku <=0,8 m
 Materiały: 
•platforma z blachy aluminiowej antypoślizgowej fi1,5 m 
mocowanej do konstrukcji z kątowników stalowych ocynkowanych,
•system ułożyskowania bezobsługowy, 
•siedziska wykonane z HDPE 
Montaż: 
•wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją 
zestawu, 
•montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe 
producenta.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2

Kalk. własna Montaż hustawki wagowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

kalkulacja
własna 

Dostawa i montaż - tablicy regulaminowej  boiska, fitness i placu 
zabaw :Gabaryty 0,7 x 0,1m 
Wysokość maksymalna 1,8 m 
Wysokość swobodnego upadku - nie dotyczy 
Urządzenie można montować na dowolnej nawierzchni 
Uwaga: wysokość montażu tablicy  dostosować do wzrostu grupy 
wiekowej użytkowników placu zabaw. 
Montaż (ww. elementów wyposażenia): 
wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją 
zestawu, 
montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe 
producenta. 
Materiały: 
Słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali S235, 
cynkowanej   i malowanej. 
Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane). 
Daszki wykonane z płyty HDPE. Posadowienie – stopy stalowe, 
ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Mała architektura
21

d.3
kalkulacja
własna 

Dostawa i montaż Ławka betonowa wykończona kruszywem 
K500, kolor drewna orzech włoski
Ławka której nogi stanowią elementy betonowe wykończone 
kruszywem. 
•Długość:190 cm
•Głębokość:45 cm
•Wysokość:45 cm
•Materiały:/Drewno/Beton płukany/Beton zbrojony
•Sposób montażu:
•Wolnostojące i bez fundamentu
•Waga: 174 kg

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Plac zabaw ul. Ceglana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22

d.3
kalkulacja
własna 

Dostawa i ustawienie kosza na śmieci: wykończony kruszywem 
K500, kolor drewna orzech włoski
• Szerokość 39 cm
• Długość 39 cm
• Wysokość 60 cm
• Waga 105 kg

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.3

Kalkulacja
wlasna

Demontaż i montaż  stołu do tenisa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Komunikacja
24

d.4
KNR 2-31
0101-05

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

m2

6,5*1,5+3,6*2,512 m2 18,793
RAZEM 18,793

25
d.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

25*0,04 m3 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

27
d.4

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

6,5*1,5 m2 9,750
RAZEM 9,750

28
d.4

KNR 2-31
0107-01

Ręczne wykonanie podbudowy pod chodniki i schody z mieszanki kamiennej
0/31- grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm

m3

6,5*1,5 m3 9,750
RAZEM 9,750

29
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

6,4*1+3,6*2 m2 13,600
RAZEM 13,600
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