
Przedmiar plac zabaw S.P. 5 ul. Jerozolimska 73 , Piotrków Tryb.

Lp. Nazwa Obmiar Jednost
ka miary

1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,05 ha

2 Analogia - Rozbiórka ogrodzenia 4,00 m3

3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

4,00 m3

4 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm

383,00 m2

5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

114,50 m3

6 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.III-IV

383,00 m2

7 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

383,00 m2

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

298,00 m2

9 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po
zagęszcz. 8 cm

298,00 m2

10 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz.

298,00 m2

11 Nawierzchnia poliuretanowa  bezpieczna HIC1,5m kolor RAL 2011 254,00 m2

12 Nawierzchnia poliuretanowa - RAL 5003 44,00 m2

13 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z
nawożeniem

202,00 m2

14 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie
kat.III z zaprawą rowów do połowy głębokości

260,00 szt.

15 Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6,24 m3

16 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

208,00 m

17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

85,00 m2

18 Zestaw rekreacyjny dwu wiezowy 1,00 szt

19 Huśtawka wagowa czterosobowa 1,00 m

20 Huśtawka podwójna 1,00 kpl

21 Urządzenie ruchowe młynek 1,00 szt

22 karuzela 1,00 szt

23 Zestaw gimnastyczny 1,00 szt

24 Rónoważnia 1,00 szt

25 Ławka 2,00 szt

26 Regulamin placu zabaw 1,00 szt

27 Zakup i montaż koszy parkowych "6" 1,00 szt


