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KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA UE
KLASYFIKACJA WG KODÓW CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37535000-7  Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw
37535200-9  Wyposażenie placów zabaw
43325000-7  Wyposażenie parków i placów zabaw
45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w m. Baborów przy ul. opawskiej na terenie przyległym do Szkoły. In-
westycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji dzieci i młodzieży- znajduje się na terenach będących w po-
siadaniu Inwestora
 
Przewiduje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie:
 
- wytyczenie obszaru przewidzianego pod ustawienie urządzeń w terenach działek 
- wytyczenie lokalizacji poszczególnych urządzeń wraz z wytyczeniem przypisanych do nich stref bezpieczeństwa
- wykonanie wykopów pod projektowane fundamentowanie urządzeń 
- wykonanie systemowych fundamentów pod urządzenia zgodnie z technologią producenta 
- dostawa i montaż urządzeń w ilości i asortymencie wynikającym z dalszej części opracowania
 
Szczegółowe dane dotyczące materiałów zastosowanych w projekcie do wykonania w/w robót znajdują się w Opisie Ar-
chitektoniczno - Budowlanym oraz w części rysunkowej opracowania.
Minimalne wymagania dla materiałów określono przy zastosowaniu materiałów referencyjnych[karty katalogowe w załą-
czeniu]. 
 
Wykonawca ma prawo zaproponować zastosowanie materiału zamiennego, równoważnego o parametrach równych lub
lepszych od parametrów materiałów zastosowanych w projekcie.
Zamiana materiału może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inwestora w oparciu o
opinię Projektanta.
 
Lokalizacja:
GMINA BABORÓW
OBRĘB BABORÓW
DZ. NR 472/4, 472/6
 
Inwestor:
GMINA BABORÓW 
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A
48 - 120 BABORÓW
 
PLAC ZABAW 
Obiekt w zakresie urządzeń jest obiektem o konstrukcji prostej, która nie wymaga wykonywania obliczeń przewidzianych
dla konstrukcji nośnych, nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które wymagałyby wykonania takich ob-
liczeń. Konstrukcja fundamentów jest określana przez producenta urządzeń i dostarczana jako komplet wraz z urządze-
niami
Sposób posadowienia wykonany został zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, a w związku lokalizacją obiektów poza
obszarem objętym szkodami górniczymi nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń posadowienia.
 
Szczegółowe parametry wymagane dla urządzeń są opisane w załączonych kartach katalogowych, które są podstawą do
oceny równorzędności ewentualnie proponowanych przez Wykonawców zamienników.
 
Proponowane zamienniki powinny mieć parametry równe lub lepsze od przyjętych w projekcie.
 
Opisane w projekcie urządzenia i materiały są jedynie przykładowe i mają na celu określenie wymaganego przez Inwes-
tora i Projektantów standardu wykonania zadania.
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PLAC ZABAW
1 WYPOSAŻENIE - DOSTAWA I MONTAŻ

1.1 URZĄDZENIA ZABAWOWE I REKREACYJNE
1

d.1.
1

kalk. włas-
na

SST -
01

Karuzela krzyżowa - zakup, dostawa i montaż - zgd. z Kartą Kata-
logową lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
kalk. włas-
na

SST -
01

Bujak sprężynowy Konik - zakup, dostawa i montaż - zgd. z Kartą
Katalogową lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1
kalk. włas-
na

SST -
01

Ważka na podstawie metalowej - zakup, dostawa i montaż - zgd.
z Kartą Katalogową lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1
kalk. włas-
na

SST -
01

Tablica do gry w kółko i krzyżyk - zakup, dostawa i montaż - zgd.
z Kartą Katalogową lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1
kalk. włas-
na

SST -
01

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - zakup, dosta-
wa i montaż - zgd. z Kartą Katalogową lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1
kalk. włas-
na

SST -
01

Zestaw zabawowy, wieżowy ze zjeżdżalnią - zakup, dostawa i
montaż - zgd. z Kartą Katalogową lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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