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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Przedmiot opracowania
 
Przedmiotem opracowania jest  " Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z placem zabaw w miejscowości Żdżary.
 
II. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano obiekt;
 
1. Plac zabaw
 
. Wyposażenie placu zabaw:
 
1. A. Zestaw zabawowy - MAJKA 40                             
2. B. Huśtawka podwójna                                              
3. C. Karuzela                                                                
4. D. Sprężynowiec pojedynczy - koń                            
5. E. Sprężynowiec pojedynczy - pies                            
6. F. Huśtawka bocianie gniazdo                                   
7. G. Huśtawka ważka na sprężynie
 
 
1
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Żdżary -  wyposażenie pl. zabaw TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Żdżary -  wyposażenie pl. zabaw KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 45112723-9 Plac zabaw -  wyposa żenie   45112723-9
1

d.1 analiza indywi-
dualna

Zestaw zabawowy MAJKA 40 - składa się zconajmniej z
dwóch wież, w tym jedna wieża z daszkiem kopertowym,
zjeżdżalni z uchwytem, 3 szt. uchwytów wejściowych,
schodków, 2 szt platformy, zprzejścia rurowego, wypuk-
łego pomostu, przeplotni linowej, drabinki linowej, liny
strażackiej, rury strażackiej, balkonu i zabezpieczeń,
fundamenty. 
Dostawa i montaż.

kpl 1.000

2
d.1 analiza indywi-

dualna

Huśtawka wahadłowa podwójna: łożyskowane zawiesie
z siedziskiem gumowym bez oparcia oraz łożyskowane
zawiesie łańcuchowe z siedziskiem dla najmłodszych ty-
pu "Koszyk". Stal malowana proszkowo, fundamenty.
Dostawa i montaż.

kpl 1.000

3
d.1 analiza indywi-

dualna

Karuzela tarczowa z kierownicą: konstrukcja i ramiona
karuzeli wykonana z rur stalowych. Element obrotowy
oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Całość
malowana metodą proszkową odporną na warunki at-
mosferyczne. Talerz ze sklejki antypoślizgowej na meta-
lowej ramie. Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wo-
doodpornej. Fundament.
Dostawa i montaż.

kpl 1.000

4
d.1 analiza indywi-

dualna

Sprężynowiec pojedynczy - koń. Huśtawka sprężynowa -
bujak. Elementy konstrukcyjne ze sklejki wodoodpornej
bądż płytyHDPE. Sprężyna stalowa zabezpieczona
przed zakleszczeniem. Uchwyt do rąk-rurka z tworzywa
sztucznego. Podparcie dla stóp- rurka z tworzywa
sztucznego, stopa betonowa. Elementy stalowa malowa-
ne proszkowo.
Dostawa i montaż.

kpl 1.000

5
d.1 analiza indywi-

dualna

Sprężynowiec pojedynczy - pies. Huśtawka sprężynowa
- bujak. Elementy konstrukcyjne ze sklejki wodoodpornej
bądż płytyHDPE. Sprężyna stalowa zabezpieczona
przed zakleszczeniem. Uchwyt do rąk-rurka z tworzywa
sztucznego. Podparcie dla stóp- rurka z tworzywa
sztucznego, stopa betonowa. Elementy stalowa malowa-
ne proszkowo.
Dostawa i montaż.

kpl 1.000

6
d.1 analiza indywi-

dualna

Huśtawka "Bocianie Gniazdo": oparta na tradycyjnej
konstrukcji huśtawki wahadłowej. Konstrukcję stanowi
drewno sosnowe lite rdzeniowe o przekroju okrągłym lub
kwadratowym, zabezpieczone przez impregnację. Ele-
menty metalowe zabezpieczone poprzez malowanie
proszkowe. Słupy nośne montowane za pomocą kotew
stalowych, Stopy betonowe.
Dostawa i montaż.

kpl 1.000

7
d.1 analiza indywi-

dualna

Huśtawka ważka na sprężynie: Sprężynowiec podwójny
z belką z drewna klejonego impregnowanego prepara-
tem na bazie naturalnych olejów i wosków z atestem.
Belka przykręcona do stalowego mocowania sprężyny,
zabezpieczonegprzed warunkami atmosferycznymi po-
przez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.
Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej,
połączona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem
fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia
w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki z zamontowa-
nymi rączkami i ponóżkami z polietylenu ciśnieniowego
HDPE gr. 15 mm odpornego na promieniowanie UV. Na
końcach belkizamontowane odbojniki amortyzujące.
Dostawa i montaż.

kpl 1.000

8
d.1 analiza indywi-

dualna

Ławka o wym  około180x50x45 cm. Elementy nośne wy-
konane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i ma-
lowanego proszkowo. Drewno impregnowane. Połącze-
nia śrubowe ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi
nakładkami.
Dostawa i montaż.

kpl 4.000

9
d.1 analiza indywi-

dualna

Kosz na śmieci o poj. 35 l. Obudowa kosza metalowa z
daszkiem. Stelaż z rury ocynkowanej, malowanej prosz-
kowo.Fundamenty z betonu kl. B15. Posadowienie fun-
damentów na głębokożść 60 cm.
Dostawa i montaż.

kpl 2.000

10
d.1 analiza indywi-

dualna

Stojak do rowerów 5-miejscowy.wytkonanie z rur stalo-
wych śr. 16 mm i kwadratowych 30x30 mm(podstawa).
Odległoćść między rurkamina koła 50 mm. Trwałe za-
mocowanie do podłoża.
Dostawa i montaż.

kpl 1.000
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Żdżary -  wyposażenie pl. zabaw KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

11
d.1 analiza indywi-

dualna

Tablica informacyjna z regulaminem - szer. 100 cm, wy-
sokość 220 cm. Konstrukcja tablicy oparta na słupach
90x90 cm, drewno impregnowane, zabezpieczenie dasz-
ki z polipropylenu. Treść regulaminu poda Zamawiający.
Dostawa i montaż.

kpl 1.000

Razem dział: Plac zabaw -  wyposa żenie   45112723-9
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Żdżary -  wyposażenie pl. zabaw ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. zestaw zabawowy zgodnie z opisem pozycji i
projektem

kpl 1.0000 1.0000

2. huśtawka wahadłowa podwójna - zgodnie z opi-
sem pozycji i projektem.

kpl 1.0000 1.0000

3. Karuzela tarczowa z kierownicą - zgodnie z opi-
sem pozycji i projektem.

kpl 1.0000 1.0000

4. sprężynowiec pojedynczy - KOŃ - zgodnie z opi-
sem pozycji i projektem

kpl 1.0000 1.0000

5. sprężynowiec pojedynczy - PIES - zgodnie z opi-
sem pozycji i projektem

kpl 1.0000 1.0000

6. huśtawka "Bocianie gniazdo" - zgodnie z opisem
pozycji i projektem

kpl 1.0000 1.0000

7. huśtawka ważka na sprężynie - zgodnie z opi-
sem pozycji i projektem

kpl 1.0000 1.0000

8. ławka o wym. około 180x50x45 cm - zgodnie z
opisem pozycji i projektem

kpl 4.0000 4.0000

9. kosz na śmieci o poj. 35 l. - zgodnie z opisem
pozycji i projektem

kpl 2.0000 2.0000

10. tablica informacyjna z regulaminem - zgodnie z
opisem pozycji i projektem.

kpl 1.0000 1.0000

11. stojak do rowerów 5-miejscowy - zgodnie z opi-
sem pozycji i projektem.

kpl 1.0000 1.0000

RAZEM

Słownie:  
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Żdżary -  wyposażenie pl. zabaw PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45112723-9 Plac zabaw -  wyposa żenie   45112723-9
1

d.1 analiza indy-
widualna

Zestaw zabawowy MAJKA 40 - składa się zconajmniej z dwóch wież, w tym
jedna wieża z daszkiem kopertowym, zjeżdżalni z uchwytem, 3 szt. uchwytów
wejściowych, schodków, 2 szt platformy, zprzejścia rurowego, wypukłego po-
mostu, przeplotni linowej, drabinki linowej, liny strażackiej, rury strażackiej, bal-
konu i zabezpieczeń, fundamenty. 
Dostawa i montaż.

kpl

 
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1 analiza indy-
widualna

Huśtawka wahadłowa podwójna: łożyskowane zawiesie z siedziskiem gumo-
wym bez oparcia oraz łożyskowane zawiesie łańcuchowe z siedziskiem dla
najmłodszych typu "Koszyk". Stal malowana proszkowo, fundamenty.
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Karuzela tarczowa z kierownicą: konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur
stalowych. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.
Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Ta-
lerz ze sklejki antypoślizgowej na metalowej ramie. Siedziska karuzeli wykona-
ne ze sklejki wodoodpornej. Fundament.
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1 analiza indy-

widualna

Sprężynowiec pojedynczy - koń. Huśtawka sprężynowa - bujak. Elementy kon-
strukcyjne ze sklejki wodoodpornej bądż płytyHDPE. Sprężyna stalowa zabez-
pieczona przed zakleszczeniem. Uchwyt do rąk-rurka z tworzywa sztucznego.
Podparcie dla stóp- rurka z tworzywa sztucznego, stopa betonowa. Elementy
stalowa malowane proszkowo.
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Sprężynowiec pojedynczy - pies. Huśtawka sprężynowa - bujak. Elementy
konstrukcyjne ze sklejki wodoodpornej bądż płytyHDPE. Sprężyna stalowa za-
bezpieczona przed zakleszczeniem. Uchwyt do rąk-rurka z tworzywa sztuczne-
go. Podparcie dla stóp- rurka z tworzywa sztucznego, stopa betonowa. Ele-
menty stalowa malowane proszkowo.
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1 analiza indy-

widualna

Huśtawka "Bocianie Gniazdo": oparta na tradycyjnej konstrukcji huśtawki wa-
hadłowej. Konstrukcję stanowi drewno sosnowe lite rdzeniowe o przekroju
okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone przez impregnację. Elementy me-
talowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Słupy nośne montowa-
ne za pomocą kotew stalowych, Stopy betonowe.
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Huśtawka ważka na sprężynie: Sprężynowiec podwójny z belką z drewna kle-
jonego impregnowanego preparatem na bazie naturalnych olejów i wosków z
atestem. Belka przykręcona do stalowego mocowania sprężyny, zabezpieczo-
negprzed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszko-
wymi poliestrowymi. Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej,
połączona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub sta-
lową podstawą do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki z za-
montowanymi rączkami i ponóżkami z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. 15
mm odpornego na promieniowanie UV. Na końcach belkizamontowane odboj-
niki amortyzujące.
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1 analiza indy-

widualna

Ławka o wym  około180x50x45 cm. Elementy nośne wykonane z metalu za-
bezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno impregnowa-
ne. Połączenia śrubowe ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi nakładka-
mi.
Dostawa i montaż.

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1 analiza indy-

widualna

Kosz na śmieci o poj. 35 l. Obudowa kosza metalowa z daszkiem. Stelaż z ru-
ry ocynkowanej, malowanej proszkowo.Fundamenty z betonu kl. B15. Posado-
wienie fundamentów na głębokożść 60 cm.
Dostawa i montaż.

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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Żdżary -  wyposażenie pl. zabaw PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.1 analiza indy-
widualna

Stojak do rowerów 5-miejscowy.wytkonanie z rur stalowych śr. 16 mm i kwa-
dratowych 30x30 mm(podstawa). Odległoćść między rurkamina koła 50 mm.
Trwałe zamocowanie do podłoża.
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1 analiza indy-

widualna

Tablica informacyjna z regulaminem - szer. 100 cm, wysokość 220 cm. Kons-
trukcja tablicy oparta na słupach 90x90 cm, drewno impregnowane, zabezpie-
czenie daszki z polipropylenu. Treść regulaminu poda Zamawiający.
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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