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Numer postępowania: 1/8/RPMP/2018

Zamawiający:

P.H.U. "MIDREW" 
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH 
Grażyna Michura 

Młynne 269, 34-600 Limanowa 
NIP 737-124-68-39

tel.: 183376770 
adres do korespondencji: ul. Reymonta 1, 

34-600 Limanowa 
e-mail: midrew@poczta.fm 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne:

1. Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu:

Przedszkole z odziałem integracyjnym „Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach dostępne dla
wszystkich dzieci

realizowanego w ramach Działania 10.1.  Kształcenie dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.2
Wychowanie przedszkolne - SPR

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Zasady konkurencyjności w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są towary i usługi:
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Wykonanie  adaptacji  podwórka  na  potrzeby  Przedszkola  z  oddziałem  integracyjnym
„Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach

Przedmiot zamówienia obejmuje towary i usługi: 

- Wykonanie utwardzenia terenu

- Wykonanie ogrodzenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Utwardzenie terenu 

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-
IV głębokości 20 cm jedn. miary: m2, ilość: 150

 Ława pod obrzeża betonowa: jedn. miary: m3, ilość. 4,7 

 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową: jedn. miary: m, ilość. 100

 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-II: jedn. miary: m2, ilość . 150

 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm:
jedn. miary: m2, ilość. 150

 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm:
jedn. miary: m2, ilość.150

 Nawierzchnie  z  kostki  brukowej  betonowej  grubość  8  cm  na  podsypce  cementowo-
piaskowej: jedn. miary: m, ilość. 150

2. Wykonanie ogrodzenia

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Brama wjazdowa do przedszkola: jedn. miary: kpl. ilość: 1 

 Furtka: jedn. miary: szt. ilość: 3
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 Słupki: jedn. miary: szt. ilość: 55 

 Obejmy do słupków 55x3 : jedn. miary: szt. ilość: 165 

 Elementy: jedn. miary: szt. ilość: 53

 Deski betonowe: jedn.miary: szt. ilość : 53 

 Łączniki betonowe: jedn. miary: szt. ilość: 53

 Beton pod słupki ogrodzeniowe, bramę wjazdową i furtki : jedn. miary : m3 ilość 3,8

 Usługa robocizny i montażu bramy: szt . 1 

 Usługa montażu furtek: jedn.miary: szt. ilość: 3

 Wykonanie ogrodzenia jedn.miary: m ilość: 146 mb 

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty Budowlane: 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

3


