
SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     UTWORZENIE PLACU ZABAW W OGLĘDZIE
ADRES INWESTYCJI   :     Oględa, działka nr 136
INWESTOR   :     Gmina Przasnysz
ADRES INWESTORA   :     ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     16 lipiec 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dział robót -   45
Grupa robót - 45.1
Klasa robót - 45.11
 
CPV 45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  roboty ziemne 
CPV 45112720-8   Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
CPV 45112723-9   Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 
Kosztorys zawiera wycenę budowy placu zabaw
 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i przetargową.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16 lipiec 2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Przedmiotem opracowania jest wycena utworzenia placu zabaw w Ogledzie
 
Wycena obejmuje koszt budowy ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, sprzyjającej międzypokoleniowej inte-
gracji społecznej.  
 
Wycena obejmuje :
-  wyznaczenie terenu placu zabaw 
-  wykonanie nawierzchni piaszczystej, obramowanej obrzeżem trawnikowym o przekroju 6x20 cm
-  wyposażenie placu w urządzenia fitness
-  wyposażenie placu w urządzenia zabawowe 
-  montaż tablicy informacyjnej i kosza na śmieci
-  uzupełnienie nawierzchni trawiastej
 
Plac zabaw przeznaczony będzie dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, stanowić będzie miejsce wspólnego spędzania czasu w
sposób aktywny oraz jako część rekreacyjna dla mieszkańców wsi.
 
Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana piaszczysta, w pozostałej części  trawiasta  (istniejąca).

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

UTWORZENIE PLACU ZABAW W OGLĘDZIE
1 Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej
1

d.1
KNR 2-01 0121-
02 + KNR 2-01
0126-01 + KNR
2-31 0101-07 +
KNR 2-01 0505-
02 + KNR 2-31
0106-01 0106-
02 + KNR 2-31
0103-02
analogia

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN
1177 dla wysokości upadkowej < 3,0 m z piasku wymy-
wanego o wielkości ziaren 0,2-2,00 mm, o minimalnej
grubości warstwy 30 cm.
Pozycja obejmuje wytyczenie nawierzchni bezpiecznej,
usunięcie humusu, plantowanie, korytowanie, rozplanto-
wanie gruntu z korytowania (z wywozem gruntu zanie-
czyszczonego), wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
pod nawierzchnie, nawiezienie i rozłożenie piasku, wy-
równanie nawierzchni

m2 31.20

2
d.1

KNR 2-31 0401-
02 + KNR 2-31
0407-02 + KNR
2-31 0402-03

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm,
wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 8/10

m 23.60

Razem dział: Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej
2 Montaż  elementów placu zabaw
3

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż zestawu zabawowego
HUŚTAWKA WAŻKA -  kompletna [4001]

kpl. 1.00

4
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu zabawowego
HUŚTAWKA METALOWA  PODWÓJNA z siedziskami:
dla dzieci młodszych i starszych- zestaw zabawowy,
kompletny [3024]

kpl. 1.00

5
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu zabawowego
POMOST WISZĄCY- zestaw zabawowy,   kompletny
[4036]

kpl. 1.00

6
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu zabawowego
BUJAK SPRĘŻYNOWY MOTOREK- zestaw zabawowy,
kompletny [5012]

kpl. 1.00

7
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż urządzeń fitness
BIEGACZ- urządzenie fitness,  kompletne [7801]
SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia fit-
ness, kompletny [7800]

kpl. 1.00

8
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej
tablica informacyjna z regulaminem [6018], kompletna

kpl. 1.00

9
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż kosza na śmieci
kosz na śmieci, metalowy z daszkiem [6052],  kompletny

kpl. 1.00

Razem dział: Montaż  elementów placu zabaw
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

UTWORZENIE PLACU ZABAW W OGLĘDZIE
1 Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej
1

d.1
KNR 2-01
0121-02 +
KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-31
0101-07 +
KNR 2-01
0505-02 +
KNR 2-31
0106-01
0106-02 +
KNR 2-31
0103-02
analogia

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN 1177 dla wyso-
kości upadkowej < 3,0 m z piasku wymywanego o wielkości ziaren 0,
2-2,00 mm, o minimalnej grubości warstwy 30 cm.
Pozycja obejmuje wytyczenie nawierzchni bezpiecznej, usunięcie hu-
musu, plantowanie, korytowanie, rozplantowanie gruntu z korytowania
(z wywozem gruntu zanieczyszczonego), wyprofilowanie i zagęszcze-
nie podłoża pod nawierzchnie, nawiezienie i rozłożenie piasku, wyrów-
nanie nawierzchni

m2

4.0*7.8 m2 31.20
RAZEM 31.20

2
d.1

KNR 2-31
0401-02 +
KNR 2-31
0407-02 +
KNR 2-31
0402-03

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm, wraz z wykona-
niem ławy betonowej z betonu C 8/10

m

(4.0+7.8)*2 m 23.60
RAZEM 23.60

2 Montaż  elementów placu zabaw
3

d.2 kalk. włas-
na

Dostawa i montaż zestawu zabawowego
HUŚTAWKA WAŻKA -  kompletna [4001]

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż zestawu zabawowego
HUŚTAWKA METALOWA  PODWÓJNA z siedziskami: dla dzieci
młodszych i starszych- zestaw zabawowy,   kompletny [3024]

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż zestawu zabawowego
POMOST WISZĄCY- zestaw zabawowy,   kompletny [4036]

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż zestawu zabawowego
BUJAK SPRĘŻYNOWY MOTOREK- zestaw zabawowy, kompletny
[5012]

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż urządzeń fitness
BIEGACZ- urządzenie fitness,  kompletne [7801]
SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia fitness, kompletny
[7800]

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej
tablica informacyjna z regulaminem [6018], kompletna

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż kosza na śmieci
kosz na śmieci, metalowy z daszkiem [6052],  kompletny

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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