
Przedmiar robót

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA)"

Obiekt

Siepraw dz.nr 1393Lokalizacja
Gmina Siepraw 32-447 Siepraw ul.Kawęciny 30Inwestor

Podstawa wyceny:                                                                                                                                              
1.Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Architektoniczną dmstudio Siepraw luty 2018

2. Rozp.Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego

Siepraw, luty 2018
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Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Utwardzone place rekreacyjne - nawierzchnia żwirowa
1 KNR 2-31 

0101/01
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie  w gruncie kategorii I-IV

m2 258,53
2 KNR 2-31 

0101/02
(dopłata 2x)

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5 cm

m2 258,53
3 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV m2 258,53

4 KNNR 11 
0702/01

Umocnienie podłoża włókniną syntetyczną
m2 258,53

5 KNR 2-31 
0202/01

Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 
10cm - nawierzchnia ze żwirku zaokrąglonego, płukanego 2-8mm m2 258,53

6 KNR 2-31 
0202/02

(dopłata 20x)

Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 
10cm - za każdy dalszy 1cm - żwirek jw.

m2 258,53
2. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

7   Kalkulacja 
indywidualna

 

Dostawa i montaż urządzenia: RURA dł.130cm wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg 
zaleceń producenta

szt 1
8   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: WSPINACZKA wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg 
zaleceń producenta

szt 1
9   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: ZJEŻDŻALNIA wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg 
zaleceń producenta

szt 1
10   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: HUŚTAWKA POJEDYNCZA wg charakterystyki w pkt 5.5. 
projektu. Montaż wg zaleceń producenta

szt 1
11   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż tablicy : instrukcja użytkowania/regulamin. Montaż wg zaleceń producenta

szt 1
3. Dostawa i montaż urządzeń siłowni

12   Kalkulacja 
indywidualna

 

Dostawa i montaż urządzenia: WYCIĄG GÓRNY wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg 
zaleceń producenta

szt 1
13   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: WIOŚLARZ wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń 
producenta

szt 1
14   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: ROWER wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń 
producenta

szt 1
15   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: ORBITEK wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń 
producenta

szt 1
16   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: PRASA RĘCZNA wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg 
zaleceń producenta

szt 1
17   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: BIEGACZ wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń 
producenta

szt 1
18   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: PRASA NOŻNA wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg 
zaleceń producenta

szt 1
19   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż urządzenia: KOŁA TAI-CHI wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg 
zaleceń producenta

szt 1
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
20   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż tablicy : instrukcja użytkowania/regulamin. Montaż wg zaleceń producenta

szt 1
4. Klomby - nawierzchnia żwirowa z białych otoczaków

21 KNR 2-31 
0101/07

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii III-IV m2 22,77

22 KNR 2-31 
0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii III-IV m2 22,77

23 KNNR 11 
0702/01

Umocnienie podłoża włókniną syntetyczną
m2 22,77

24 KNR 2-31 
0202/01

Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości  10cm  bez 
zagęszczenia- nawierzchnia z białych otoczaków 20-40mm m2 22,77
5. Komunikacja - nawierzchnia z kostki

25 KNR 2-31 
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie  w gruncie kategorii I-IV
m2 132,7

26 KNR 2-31 
0101/02

(dopłata 2x)

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5 cm

m2 132,7
27 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV m2 132,7

28 KNNR 11 
0702/01

Umocnienie podłoża włókniną syntetyczną
m2 132,7

29 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 132,7

30 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 5x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy 
dalszy 1cm

m2 132,7
31 KNR 2-31 

0511/01
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podyspce 
piaskowej m2 132,7

32 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod obrzeże

 
0,04*195,0 m3 7,8

razem m3 7,8
33 KNNR 6 

0404/03
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 195
6. Ogrodzenie placu zabaw

34 KNR 2-01 
0312/06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III
dół 19

35 KNNR 2 
0106/02

Betonowanie stóp fundamentowych ogrodzenia B15
m3 2,5

36 KNNR 2 
1604/07

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - panele z płaskownika  ocynkowane i 
malowane proszkowo, 210x100cm, ze słupkami i akcesoriami m 39,1

37 KNR 2-23 
0404/04

Furtka stalowa z płaskowników , ocynkowana i malowana proszkowo, 1,00x1,50m ze słupkami
szt 2

7. Elementy małej architektury
38   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż ławek dł.1,9m z oparciem - wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg 
zaleceń producenta

szt 4
39   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż kosza na śmieci 40l - wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń 
producenta

szt 2
40   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż stolika do gry w szachy z siedziskami - wg charakterystyki w projekcie. 
Montaż wg zaleceń producenta

kpl 2
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41   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż stojaka na rowery ( 2-stanowiskowy) - wg charakterystyki w projekcie. 
Montaż wg zaleceń producenta

szt 3
8. Zieleń

42 KNR 2-01 
0229/02

Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii III na odległość do 10m (spycharka 
gąsienicowa 55kW (75KM)) m3 125

43 KNR 2-01 
0229/05

Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu  kategorii III 
(w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) m3 125

44 KNR 2-01 
0506/07

Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III
m2 343,4

45 KNR 2-01 
0510/01

Humusowanie  warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem trawą
m2 343,4

46 KNR 2-21 
0311/05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III 
w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - klon zwyczajny szt 17
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Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"
Nr Opis

1. Utwardzone place rekreacyjne - nawierzchnia żwirowa
2. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
3. Dostawa i montaż urządzeń siłowni
4. Klomby - nawierzchnia żwirowa z białych otoczaków
5. Komunikacja - nawierzchnia z kostki
6. Ogrodzenie placu zabaw
7. Elementy małej architektury
8. Zieleń
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