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Kneblowo kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-01
0121-02 1)

Geodezyjne pomiary realizacyjne ha

723.29/10000 ha 0.072
RAZEM 0.072

1.2 Roboty demonta owe i porz dkowe
2

d.1.2 analiza indy-
widualna

Demonta  istniej cych elementów ma ej architektury - sto y cznie z awkami (do
utylizacji)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.2 analiza indy-

widualna

Demonta  istniej cych elementów ma ej architektury - grill betonowy (do utylizacji) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.2 analiza indy-

widualna

Demonta  istniej cych elementów ma ej architektury - kosz na mieci (do utyliza-
cji)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.3 Dostawa i monta  urz dze  placu zabaw
5

d.1.3 analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia wraz z fundamentem - Hu tawka czterostanowisko-
wa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  urz dzenia wraz z fundamentem - Hu tawka wagowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  urz dzenia wraz z fundamentem - Bujak spr ynowy (delfinek) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  urz dzenia wraz z fundamentem - Bujak spr ynowy (konik) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Dostawa i monta  elementów ma ej architektury
9

d.1.4 analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  wraz z fundamentem - konstrukcji kompletnej drewnianej altany
ogrodowej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  wraz z fundamentem - lampy solarnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  - grilla betonowego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta   - awki ogniskowej z bali szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  - sto u z awkami ( awostó ) szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1.4 analiza indy-

widualna

Wymurowanie obrze a wokó  paleniska pod ognisko z ceg y klikerowej czerwonej
pe nej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Wykonanie chodników
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Kneblowo kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.5
KNR 2-01
0202-02 1)

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

124.828*0.30 m3 37.448
RAZEM 37.448

16
d.1.5

KNR 2-31
0103-01 2)

czne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-II

m2

124.828 m2 124.828
RAZEM 124.828

17
d.1.5

KNR 2-31
0114-01 2)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zag szcz. 20 cm m2

poz.16 m2 124.828
RAZEM 124.828

18
d.1.5

KNR 2-31
0114-02 2)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz.
Krotno  = 10

m2

poz.16 m2 124.828
RAZEM 124.828

19
d.1.5

KNR 2-31
0105-05 2)

Podsypka cem.-piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3 cm grub.warstwy po za-
szcz.

m2

poz.18 m2 124.828
RAZEM 124.828

20
d.1.5

KNR 2-31
0105-06 2)

Podsypka cem.-piaskowa z zag szczeniem r cznym - za ka dy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zag szcz.

m2

poz.19 m2 124.828
RAZEM 124.828

21
d.1.5

KNR 2-31
0511-02 2)

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

m2

poz.20 m2 124.828
RAZEM 124.828

22
d.1.5

KNR 2-31
0407-02 2)

Obrze a betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

103.96 m 103.960
RAZEM 103.960

1.6 Wykonanie nawierzchni placu zabaw
23

d.1.6 analiza indy-
widualna

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej - piaszczystej gr. 30 cm wraz z roz eniem
geow ókniny

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
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