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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "
lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj.
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora dokumentacji.
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów pracprojektowych orac planowanych kosztów robót budowla
nych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389 ).
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Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Budowa placu zabaw w miejscowości Polany nr ewid. działki 259
1 45112720-8 URZĄDZENIA PLACU ZABAW
1
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:
kpl
d.1 wycena indy- ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY
widualna
W skład zestawu wchodzą:
5 słupków, daszek, podest kwadratowy i trójkątny, drabinka wejściowa, ślizg
pojedynczy z panelem, ślizg podwójny z panelem, panel dydaktyczny OX, wejście na grzybkach, zaślepki i elementy łączące.
Elementy metalowe wykonane są ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowo
farba poliestrową, zapewniające odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV.
Panele wykonane z płyt PEHD odporne na odbarwienia i promieniowanie UV.
Elementy jak: ślizgi, panele, daszek wykonane z tworzywa LLDPE barwionego
w masie.
Dane techniczne:
- długość 468 cm
- szerokość 290 cm
- wysokość podestu 80 cm, całkowita 380 cm
- strefa bezpieczeństwa 866 x 600 cm
1
kpl
2
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:
szt
d.1 wycena indy- HUŚTAWKA WAHADŁOWA POJEDYNCZA
widualna
Huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w wieku od 3 lat.
Siedziska wykonane z tworzywa LLDPE umieszczone na ruchomej konstrukcji.
Elementy nośne wykonane ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie.
Dane techniczne:
- długość 260 cm
- szerokość 40 cm
- wysokość 80 cm
- strefa bezpieczeństwa 560 x 310 cm
1
szt
3
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:
d.1 wycena indy- Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw.
widualna
Tablica informacyjna - powierzchnia 1,70 x 0 45 m - wykonana z blachy o gr.
3 mm montowana na stelażu z rur fi 42 mm. Elementy stalowe cynkowane,
malowane proszkowo. Farby odporne na warunki atmosferyczne, odporne na
działanie promieni UV.
Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej
1
2 45113000-2
4 KNR 2-01
d.2 0121-02
analogia

5 KNR 2-01
d.2 0125-04
0125-08

6 KNR 2-01
d.2 0707-02
analogia
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ROBOTY ZIEMNE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie
w terenie lokalizacji urządzeń

kpl

1

kpl

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar- m2
nią z przewozem taczkami i wywiezieniem na odległość 1 km
1,20

m2

Ręczne wykopy pod montaż urządzeń na placu zabaw wraz z wywiezieniem
na odl. 1 km

m3

1,00

m3

7
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i wywie- kpl
d.2 kalk. własna zienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
1
kpl
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