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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 1 21

1.1 45112723-9 Wyposażenie miejsca integracji - mała architektura i elementy zabawowe 1 14
1.2 45316100-6 Oświetlenie solarne 15 17
1.3 45112723-9 Miejsce na ognisko 18 21
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
1.1 45112723-9 Wyposażenie miejsca integracji - mała architektura i elementy zabawowe

1
d.1.

1
kalk. własna

B 03.00 Dostawa i montaż elementów miejsca integracji - regulamin (wykonanie: kons-
trukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, fundament betonowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

KNR 2-23
0310-01
poz. zastęp-
cza

B 03.00 Dostawa i montaż koszy na śmieci gospodarcze (stalowy, ocynkowany malowa-
ny proszkowo, obudowany elementami z płyty HPL, pojemność 50l)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.

1

KNR 2-23
0310-01
poz. zastęp-
cza

B 03.00 Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem długośc 180 cm (konstrukcja
stalowa ocynkowana ogniowo, siedzisko i oparcie wykonane z płyty HPL, śruby
ze stali nierdzewnej)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak na sprężynie dwuosobowy
(wykonanie: sprężyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, korpus z two-
rzywa HDPE fundamenty betonowe z kotwami stalowymi ocynkowanymi).

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - zjeżdżalnia dwutorowa (wykonanie:
elementy kolorowe z HDPE, ślizgi ze stali nierdzewnej, wszelkiego rodzaju
uchwyty drabinki ze stali nierdzewnej, elementy złączne osłonięte kapturkami z
tworzywa sztucznego. Fundament betonowy.)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - domek ze ściankami wspinaczko-
wymi (wykonanie: konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, sie-
dziska z tworzywa HDPE fundamenty betonowe z kotwami stalowymi ocynkowa-
nymi, płyty wspinaczkowe antypoślizgowe z HDPE, uchwyty wspinaczkowe z ko-
lorowych materiałów kompozytowych).

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - huśtawka wagowa (ważka); wyko-
nanie: konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowej i malowanej proszkowo, sie-
dzisko i elementy wypełniające kolorowe z HDPE, elementy złączne nierdzewne
lub osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Fundament betonowy.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - trampolina; wykonanie: mata wyko-
nana z bardzo odpornych na ścieranie poliamidowych elementów (lamelek) po-
siadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycz-
nej otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach -
wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany
szkielet (nie dopuszcza się stosowania lamelek o kształcie prostopadłościanu -
powstałych z cięcia płyty na kawałki). Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa
zakrywająca górną część urządzenia, wystająca kilka centymetrów poza kons-
trukcję metalową. Osłona winna składać się z czterech dużych elementów co
minimalizuje ilość łączeń. Konstrukcja w postaci kwadratowej, metalowej
skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej.
Wymiary urządzenia: 1,25 x 1,25 m
Wymiary maty trampoliny: 0,75 x 0,75 m
Ilość użytkowników: 1 osoba
Głębokość posadowienia: 0,45 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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9
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych: 
ROWER DO ĆWICZENIA RĄK I NÓG+PYLON+SZTANGA DO WYCISKANIA;
Wykonanie:
Pylon - element nośny do obustronnego zamontoawnia dwóch urządzeń oraz
tablic informacyjnych z opisem funkcji i instrukcją obsługi, wykonany ze stali
grubościennej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.
Urządzenia - konstrukcja nośna ze stalowych rur grubościennych ocynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo. Elementy otwarte zakończone zatyczkami z
trwałych materiałów stanowiącymi zabezpieczenie przed niepowołanym demon-
tażem i zniszczeniem. Elementy narażone na silne zużycie tj. stopnice, siedzis-
ka, oparcia ze stali nierdzewnej polerowanej. Gumowe części amortyzujące (od-
bojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządze-
nia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpie-
czonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe,
metryczne. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochro-
nę antykorozyjną. Górny poziom fundamentów 10cm poniżej istniejącego pozio-
mu gruntu. Fundamenty betonowe.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - betonowy stół do gry w szachy z
dwoma ławkami; wykonanie: podstawa stołu i ław - beton płukany z kamieniem
rzecznym lub mieszanką grysów. Blat i plansze do gry wyłożone płytkami greso-
wymi, całość zabezpieczona aluminiowym profilem. Listwy na ławki z drewna ig-
lastego klasy C27, gr. 4cm malowane lakierobejcą na kolor oraz lakierem bez-
barwnym. Sposób montażu: stół betonowy wolno stojący z możliwością zakot-
wienia
Parametry stołu:
Wysokość: 78cm
Długość: 200cm
Wymiary blatu: 200x90cm 
Wymiary ławek: 200x40x44cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - betonowy stół do gry w piłkarzyki;
wykonanie: konstrukcja winna być wykonana z betonu klasy C25/30. Blat z beto-
nu z kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska szlifowana na gładko co po-
winno zapewniać wysoki komfort gry. Pręty poruszające piłkarzykami wykonane
ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych zakoń-
czone gumowymi uchwytami Figurki piłkarzy wykonane z twardego tworzywa
sztucznego w dwóch kolorach. Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej
zabezpieczającej przed uderzeniami i odbiciem. Sposób montażu: stół betonowy
wolno stojący z możliwością zakotwienia
Parametry stołu:
Wysokość: 84 cm
Szerokość: 83 cm
Długość: 139 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.

1

KNR 2-23
0310-03
poz. zastęp-
cza

B 03.00 DOSTAWA I MONTAŻ BETONOWEGO GRILLA OGRODOWEGO szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - betonowy stół biesiadny z dwoma
ławkami; wykonanie: konstrukcja stołu betonowego winna być wykonana z beto-
nu płukanego klasy C25/30, stół zintegrowany z dwoma siedziskami (ławkami).
Dodatkowo konstrukcja stołu wzmocniona profilami stalowymi. Listwy na ławki i
blat z drewna iglastego klasy C27, gr. 4 cm malowane lakierobejcą na kolor oraz
lakierem bezbarwnym. Sposób montażu: stół betonowy wolno stojący z możli-
wością zakotwienia
Parametry stołu:
Wysokość: 78 cm
Szerokość razem z ławkami: 200 cm
Długość: 200 cm
Wymiary blatu: 200x85 cm
Wymiary siedzisk: 200x40cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.

1
poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR 2-
23 0310-03 i
KNR 2-23
0309-02

B 03.00 Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego do street workingu, skład urzą-
dzenia - drabinka, drążek i poręcze: 
Wykonanie: konstrukcja nośna ze stalowych rur grubościennych ocynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Elementy otwarte za-
kończone zatyczkami z trwałych materiałów stanowiącymi zabezpieczenie przed
niepowołanym demontażem i zniszczeniem. Drabinka i drążek ze stali nierdzew-
nej. Osadzenie w fundamentach betonowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45316100-6 Oświetlenie solarne
15

d.1.
2

KNNR 5
1001-01
poz. zastęp-
cza

B 05.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg. SŁUP ALUMI-
NIOWY O WYSOKOŚCI 5,00 M

szt.
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.

2

KNNR 5
1002-01

B 05.00 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.

2

KNNR 5
1004-02

B 05.00 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku.
OPRAWA:
MOC: LED - 30W (384LED) 
ŻYWOTNOŚĆ MIN. 50 000 GODZ., 
PANEL SOLARNY - 47W ŻYWOTNOŚĆ MIN. 10LAT
STRUMIEŃ ŚWIETLNY: MIN. 3000 LM
TEMPERATURA BARWOWA: 6000-6500K
STOPIEŃ OCHRONY IP: IP 65

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.3 45112723-9 Miejsce na ognisko
18

d.1.
3

KNR 2-31
0101-07

B 01.03 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm. Głębokość koryta 20 cm. KOŁO O ŚREDNICY 2,50M

m2

PoleKołaD(2,50) m2 4,906
RAZEM 4,906

19
d.1.

3

KNR 2-31
0301-06/07

B 02.00 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce
żwirowej nowej - ekstrapolacja

m2

PoleKołaD(2,00) m2 3,140
RAZEM 3,140

20
d.1.

3

KNR 2-31
0307-03

B 02.00 Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce istniejącej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.18-poz.19 m2 1,766
RAZEM 1,766

21
d.1.

3

KNR 2-23
0310-03
poz. zastęp-
cza

B 03.00 DOSTAWA I MONTAŻ BETONOWYCH ŁUKOWYCH ŁAWEK. Wykonanie:
podstawa - beton płukany z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów, klasa
betonu C25/30. Listwy z drewna iglastego C27 gr. 4 cm malowane dwukrotnie
lakierobejcą na kolor oraz lakierem bezbarwnym. Ławki betonowe bez oparcia.
Sposób montażu: wolno stojące z możliwością zakotwienia. Ławki powinny odz-
naczać się bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.
Wymiary ławek:
Długość: 200 cm 
Wysokość: 42 cm
Szerokość: 40 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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