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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt siłowni zewnętrznej dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach
 
Zakres robót:
 
- wykopanie krzewów (do ich ponownego zasadzenia w innym miejscu na terenie zagospodarowania)
- zdjęcie warstwy humusu
- wykonanie koryta pod nawierzchnię utwardzoną
- wykopanie dołów pod praefabrykowane elementy fundamentowe urządzeń
- plantowanie powierzchni ternu pod podbudowę
- osadzenie prefabrykowanych elementów fundamentów
- osadzenie obrzeży trawniowych na ławie betonowej z oporem
- podbudowa z kamienia łamanego
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
- dostawa i montaż wyposażenia siłowni oraz elementów małej architektury
- zasadzenie uprzednio wykopanych krzewów
- rekultywacja terenu trawnika
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Niezdrowice, siłownia zewnętrzna dla seniorów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-21

0105-01
Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

teren zagospodarowania
8 szt. 8

RAZEM 8
2 KNR-W 2-01

0119-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

pod nawierzchnię z kostki betonowej
strefa rehabilitacji
60.11 m2 60.11
strefa aktywizująca ruchowo
54.00 m2 54.00

RAZEM 114.11
3 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

pod nawierzchnię z kostki betonowej
strefa rehabilitacji
60.11 m2 60.11
strefa aktywizująca ruchowo
54.00 m2 54.00

RAZEM 114.11
4 KNR-W 2-01

0308-01
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.
gruntu I-II)

dół.

teren zagospodarowania
pod prefabrykaty fundamentów urządzeń
zestaw podwójny młynek - wersja dla osób na wózkach
1 dół. 1
zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami zawierającymi labirynt
4 dół. 4
zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczeń pamięci 1
4 dół. 4
poprzeczka z uchwytami - wersja dla osób na wózkach
1 dół. 1
stepper + twister
1 dół. 1
orbitrek
1 dół. 1
koła duże + koła Tai Chi na pylonie okrągłym
1 dół. 1
biegacz - piechur
1 dół. 1
masażer pleców i brzucha
1 dół. 1
stolik do szachów
1 dół. 1

RAZEM 16
5 KNR 2-23

0501-01
analogia

Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych szt.

teren zagospodarowania
prefabrykaty fundamentów urządzeń
zestaw podwójny młynek - wersja dla osób na wózkach
1 szt. 1
zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami zawierającymi labirynt
4 szt. 4
zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczeń pamięci 1
4 szt. 4
poprzeczka z uchwytami - wersja dla osób na wózkach
1 szt. 1
stepper + twister
1 szt. 1
orbitrek
1 szt. 1
koła duże + koła Tai Chi na pylonie okrągłym
1 szt. 1
biegacz - piechur
1 szt. 1
masażer pleców i brzucha
1 szt. 1
stolik do szachów
1 szt. 1

RAZEM 16
6 KNR-W 2-01

0505-01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

pod nawierzchnię z kostki betonowej
strefa rehabilitacji
60.11 m2 60.11
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Niezdrowice, siłownia zewnętrzna dla seniorów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
strefa aktywizująca ruchowo
54.00 m2 54.00

RAZEM 114.11
7 KNR 2-31

0402-04
Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

teren objęty opracowaniem
strefa rehabilitacji
33.4*0.25*0.20 m3 1.670
strefa aktywizująca ruchowo
42.0*0.25*0.20 m3 2.100

RAZEM 3.770
8 KNR 2-31

0402-05
Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

teren objęty opracowaniem
strefa rehabilitacji
33.4*60%*0.25*0.20 m3 1.002

RAZEM 1.002
9 KNR 2-31

0407-02
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem m

teren objęty opracowaniem
strefa rehabilitacji
33.4 m 33.4
strefa aktywizująca ruchowo
42.0 m 42.0

RAZEM 75.4
10 KNR 2-31

0407-06
Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

teren objęty opracowaniem
strefa rehabilitacji
33.4*60% m 20.0

RAZEM 20.0
11 KNR 2-31

0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

pod nawierzchnię z kostki betonowej
strefa rehabilitacji
60.11 m2 60.11
strefa aktywizująca ruchowo
54.00 m2 54.00

RAZEM 114.11
12 KNR 2-31

0511-01
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2

strefa rehabilitacji
60.11 m2 60.11
strefa aktywizująca ruchowo
54.00 m2 54.00

RAZEM 114.11
13

kalk. własna
Dostawa i montaż ławek wg projektu szt.

ławka z oparciem
2 szt. 2

RAZEM 2
14

kalk. własna
Dostawa i montaż tablicy regulaminu wg projektu szt.

tablica regulaminu
1 szt. 1

RAZEM 1
15

kalk. własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (outdoor fitness) wg projektu
na gotowych fundamentach betonowych

kpl.

zestaw podwójny młynek - wersja dla osób na wózkach
1 kpl. 1
zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami zawierającymi labirynt
1 kpl. 1
zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczeń pamięci 1
1 kpl. 1
poprzeczka z uchwytami - wersja dla osób na wózkach
1 kpl. 1
stepper + twister
1 kpl. 1
orbitrek
1 kpl. 1
koła duże + koła Tai Chi na pylonie okrągłym
1 kpl. 1
biegacz - piechur
1 kpl. 1
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Niezdrowice, siłownia zewnętrzna dla seniorów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
masażer pleców i brzucha
1 kpl. 1
stolik do szachów
1 kpl. 1

RAZEM 10
16 KNR 2-21

0301-02
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

17 KNR 2-21
0702-04

Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych m2

nawierzchnia trawiasta objeta opracowaniem
327.30 m2 327.30

RAZEM 327.30

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
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