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Kosztorys przetargowy-Plac zabaw dla dzieci-KŁODA.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM w
a
rt
 
j.
e
l

1.1 Roboty ziemne -plac zabaw
1.2 Montaż wyposażenia placu zabaw

1 Plac zabaw
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS PRZETARGOWY
1 Plac zabaw

1.1 Roboty ziemne -plac zabaw
1

d.1.1
KNR 2-01 0221-06 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40

m3 na odkład w gruncie kat.III
m3 16.50*10.50*

0.20 = 34.650
2

d.1.1
KNR 2-02 1914-01 Wykonanie podsypki w warstwach o grub.20 cm m3 16.50*10.50*

0.20 = 34.650
Razem dział: Roboty ziemne -plac zabaw
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Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
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1.2 Montaż wyposażenia placu zabaw
3

d.1.2
Kalkulacja włas-
na

DOMEK DO ZABAWY SKŁADAJĄCY SIE Z: :
MINIMALNE WYMIARY URZĄDZENIA
Szerokość 7,00 m
Długość 3,29 m
Wysokość 3,60 m
ELEMENTY SKŁADOWE
Drabinka ukośna - 1 sztuk
Przeplotnia z lin - 1 sztuk
Trap wejściowy wys. 136cm - 1 sztuk
Wieża z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk
Zjeżdżalnia wys. 136cm - 1 sztuk
DANE TECHNICZNE
- Drewno konstrukcyjne klejone wielowarstwowo o wymiarach
minimum 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyj-
nymi typu Drewkorn lub Drewnochron, o zaokrąglonych brzegach,
gładkiej powierzchni, 
-   wszelkie elementy dekoracyjne, wypełnienia oraz barierki i
daszki wykonane z atestowanego  HDPE, materiał odporny na
czynniki atmosferyczne, nie dopuszcza się rozwiązań ze sklejki
- zjeżdżalnia - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, burty zjeżdżal-
ni wykonane z tworzywa HDPE
- szczebelki w drabince ukośnej ze stali ocynkowanej
- mocowanie w gruncie - przez zabetonowanie za pomocą kotew
stalowych, ocynkowanych 
- przeplotnia z lin z rdzeniem stalowym w oplocie polipropyleno-
wym
-  nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa, drewno od góry zakry-
te kapturkami z tworzywa
- stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe
oraz dodatkowo pomalowanie proszkowo
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowaną jednostkę certyfiku-
jącą

szt 1

4
d.1.2

Kalkulacja włas-
na

HUŚTAWKA PODWÓJNA DZIECI MŁODSZE
WYMIARY MINIMALNE: 
  Szerokość 1,92 m, Długość 3,70 m, Wysokość 2,36 m
- Drewno konstrukcyjne klejone wielowarstwowo o wymiarach
90/90mm
- Belka poprzeczna - profil stalowy zamknięty ocynkowany
- Siedzisko huśtawki: koszyczki polipropylenowe z rdzeniem alu-
miniowym zawieszone na łożyskach samosmarujących, łańcuch
ze stali nierdzewnej
- mocowanie w gruncie - przez zabetonowanie za pomocą kotew
stalowych, ocynkowanych
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe
-  Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa, od góry
drewno zabezpieczone przez kapturki z tworzywa
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowaną jednostkę certyfiku-
jącą

szt 1

5
d.1.2

Kalkulacja włas-
na

HUŚTAWKA WAŻKA 
- Konstrukcja nośna - profil stalowy zimnogięty, ocynkowany
-  Rurki stalowe i pręt stalowy z tulejkami samosmarującymi 
-  Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone trójwarstwowo 100/
120mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi, dłu-
gość belki 3m
-  Wysoki uchwyt /zabezpiecza dziecko przed przekoziołkowa-
niem/ ocynkowany i dodatkowo pomalowany proszkowo
 - Siedziska z tworzywa HDPE
 -  Opony w gruncie jako odbijacze
-  Stal zabezpieczona poprzez odtłuszczenie i cynkowanie kąpie-
lowo
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowaną jednostkę certyfiku-
jącą

szt 1

6
d.1.2

Kalkulacja włas-
na

KIWAK SKUTER / MOTOR
- sprężyna ze stali hartowanej pomalowanej proszkowo z elemen-
tami ze stali nierdzewnej ocynkowanej ogniowo
- mocowane w fundamencie betonowym wg instrukcji producenta
- siedzisko i boki z płyty HDPE, element wielobarwny o żywej ko-
lorystyce
CERTYFIKAT wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikują-
cą

szt 1

7
d.1.2

Kalkulacja włas-
na

PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA Z DESEK BOK 1,8m
Całość wykonana z desek drewnianych, wysokość min. 40cm
Fundament :  kotwy stalowe,
Siedziska 6 szt. z tworzywa HDPE

szt 1

8
d.1.2

Kalkulacja włas-
na

REGULAMIN PLACU ZABAW( wykonanie z płyt HDPE) szt 1

Razem dział: Montaż wyposażenia placu zabaw

Razem dział: Plac zabaw

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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