
Pod nr.11 w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szryljta 3.

Lp Nazwa Obmiar Jednost
ka miary

1 Roboty pomiarowe pzy powierzchniowych robotach ziemnych 0,05 ha

3 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokościjezdni i chodników w
gruncie kat.1-1V głębok, 30 cm

292,00 m2

3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyzki
0.15 m3 w gr.kat.1-1l z transpońem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

87,60 m3

4 Ręczne profilowanie izagęszenie podłoza pod warstwy konstrukcyjne
nawiezchni w gr.kat. l l 1-IV

292,00 m2

5 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającejw korycie i na
poszezeniach - grub.warstwy po zag. ,10 cm

292,00 m2

6 Ława pod krawęzniki betonowa z oporem 2,55 m3

7 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowejz wyp.spoin
piaskiem

85,00 m

8 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

292,00 m2

9 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warshva górna o grub.po
zagęszcz. 5 cm

292,00 m2

10 Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna HlC1,5m kolor RAl_ 2011 251,00 m2

11 Nawierzchnia poliuretanowa - RAL 5003 41,00 m2

12 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.lll z
nawożeniem

212,00 m2

13 Zestaw rekreacvjny dwu wiezowy 1,00 szt

14 Lokomotywa 1,00 szt

15 Przeplotnia ,,Monika" 1,00 szt

16 H uśtawka wagowa czterosobowa 1,00 m

17 Huśtawka podwójna 1,00 kpI

18 Przeplotnia ,,Emila" 1,00 szt

19 Młynek 1,00 szt

20 Stół do gry w szachy 2,00 szt

21 Równowaznia 1,00 szt

22 Ławka 3,00 szt

23 Regulamin placu zabaw ,1,00 szt

24 Koszy parkowych 2,00 szt

25 Płot 44,30 m

zo Fuńka 2,00 szt

przedmiar na
utworzenie szkolnego placu zabaw w9. Rządowego Programu .,Radosna Szkoła" na terenie Szkoły
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Pod nr wlptrrowie rrvn. przv ul.Sz[lita3
Lp Nazwa Obmiar Jednost

ka miary

1 Roboty pomiarowe pzy powierzchniowych robotach ziemnych 0,05 ha

3 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokościjezdni i chodników w
gruncie kat.1-1V głębok. 30 cm

292,o0 m2

3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyzki
0.15 m3 w gr.kat.1-1l z transpońem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

87,60 m3

4 Ręczne profilowanie izagęszenie podłoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat. l l 1-|V

292,00 m2

5 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającejw korycie i na
poszezeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

292,00 m2

6 Ława pod krawęzniki betonowa z oporem 2,55 m3

7 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowejz wyp,spoin
piaskiem

85,00 m

8 Podbudowa zkruszwa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

292,00 m2

9 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warshva górna o grub.po
zagęszcz. 5 cm

292,00 m2

10 Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna HlC1,5m kolor RAl_ 2011 251,00 m2

11 Nawierzchnia poliuretanowa - RAL 5003 41,00 m2

12 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.lll z
nawożeniem

212,00 m2

13 Zestaw rekreacyjny dwu wiezowy 1,00 szt

14 Lokomotywa 1,00 szt

15 Przeplotnia ,,Monika" 1,00 szt

16 H uśtawka wagowa czterosobowa 1,00 m

17 Huśtawka podwójna 1,00 kpI

18 Przeplotnia ,,Emila" 1,00 szt

19 Młynek 1,00 szt

20 Stół do gry w szachy 2,00 szt

21 Równowaznia 1,00 szt

22 Ławka 3,00 szt

23 Regulamin placu zabaw ,1,00 szt

24 Koszy parkowych 2,00 szt

25 Płot 44,30 m

zo Fuńka 2,00 szt

przedmiar na
utworzenie szkolnego placu zabaw w9. Rządowego Programu .,Radosna Szkoła" na terenie Szkoły
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