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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest budowa placu zabaw w miejscowości Myślakowice.
 
Projektowany plac zabaw zlokalizowany będzie na działkce o nr ewidencyjnym 1012, która jest własnością
Gminy Odrzywół i jest we władaniu Wójta Gminy.  
W zakres całego opracowania wchodzi:
- projekt techniczny;
- przedmiar robót;
- kosztorys inwestorski i ofertowy;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
Plac zabaw będzie obiektem ogólnodostępnym słuŜącym miejscowym dzieciom do zabawy na świeŜym powie-
trzu.    
 
Budowa placu zabaw nie narusza istniejącego w bezpośrednim otoczeniu zagospodarowania przestrzennego
terenu. 
 
W skład placu zabaw wchodzą:
1. WyposaŜenie - sprzęt do zabawy:
- małpi gaj ze zjeŜdŜalnią z płaszczyzną z siatki linowej, z trapem ze skałkami i drabinkami.
2. Nawierzchnia placu zabaw: 
- nawierzchnia bezpieczna wykonana z warstwy stabilizującej poliuretanowej z SBR, grubość warstwy 45 - 50
mm i warstwy uŜytkowej EPDM grubości 10 - 15 mm, kolor ceglany.
 
Cały teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym projektowanym specjalnie z myślą o przeznaczeniu
na place zabaw. Bardzo trwała, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod kontem zgodności z wymoga-
mi normy PN-EN 1176:2009. Przęsła długości 2,0m i wysokości 1,0m. Furtka wraz z zamkiem  o szerokości i
wysokości 1,0m.  
 
ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na
rynku programów do   kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne naleŜy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to miemoŜliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na
odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- obrzeŜe betonowe 6x20 cm ułoŜone na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową;
- wyposarzenie placu zabaw oraz elementy małej architektury przyjęto na poziomie "premium +":
- ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie z betonu.
 
Ceny jednostkowe robót  naleŜy przyjąć na podstawie danych rynkowych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0112-02
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych.

ha

9.9*10.1*0.0001 ha 0.010
RAZEM 0.010

2
d.1

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bości do 20 cm bez darni z przewozem taczkami

m2

(9.9+0.06)*(10.1+0.06) m2 101.194
RAZEM 101.194

3
d.1

KNR 2-01
0110-02

Odwiezienie humusu na odległość do 2 km z mechanicznym
załadowaniem i rozładowaniem.

m3

101.2*0.2 m3 20.240
RAZEM 20.240

2 Powierzchnia bezpieczna - roboty zwi ązane z wykonaniem
4

d.2
KNR 2-31
0104-01

Wykonanie i ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w ko-
rycie - grubość warstwy po zag. 5 cm

m2

101.2 m2 101.200
RAZEM 101.200

5
d.2

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z
wykonaniem ławy z oporem.

m

10.1*2+9.9*2 m 40.000
RAZEM 40.000

6
d.2

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem
ręcznym

m2

101.0 m2 101.000
RAZEM 101.000

7
d.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 12 cm m2

101.2 m2 101.200
RAZEM 101.200

8
d.2

KNR 2-23
0112-03
analogia

Wykonanie warstwy stabilizującej poliuretanowej z SBR, gru-
bość warstwy 45-50 mm wraz z ułoŜeniem nawierzchni uŜytko-
wej poliuretanowej EPDM gr. 10-15 mm, kolor ceglany.

m2

9.9*10.1 m2 99.990
RAZEM 99.990

3 Wyposa Ŝenie placu zabaw - zakup i monta Ŝ
9

d.3
KNR 2-23
0305-03
analogia

MontaŜ urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ-
centa wraz z wykonaniem fundamentów.
- zestaw małpi gaj ze zjeŜdŜalnią premium + z płaszczyzną z
siatki liniowej, z trapem ze skałkami i   drabinkami.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.3

KNR 2-23
0310-03
analogia

Ustawienie tablicy z regulaminem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Ogrodzenie
11
d.4

KNR 2-01
0312-08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do
0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty słupków ogrodzeniowych z
odwiezieniem urobku na odkład do 30 m.

dół.

20 dół. 20.000
RAZEM 20.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.4

KNR 2-23
0401-01

Wykonanie kompletnego ogrodzenia placu zabaw wraz z mon-
taŜem w gruncie składającego się z przęseł o długości 2,0m i
wysokości 1,0m wg rysunku jak w projekcie wykonawczym.

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

13
d.4

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia placu
zabaw z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaŜ w
gruncie.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 Tereny zielone - roboty wyko ńczeniowe
14
d.5

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, te-
ren zielony..

m2

10.16*2+9.96*2*1.0 m2 40.240
RAZEM 40.240

15
d.5

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 2 cm jw. m2

40.24 m2 40.240
RAZEM 40.240
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

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

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0112-02
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych.

ha 0.010

2
d.1

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 20 cm bez darni z
przewozem taczkami

m2 101.194

3
d.1

KNR 2-01
0110-02

Odwiezienie humusu na odległość do 2 km z
mechanicznym załadowaniem i rozładowa-
niem.

m3 20.240

2 Powierzchnia bezpieczna - roboty zwi ązane z wykonaniem
4

d.2
KNR 2-31
0104-01

Wykonanie i ręczne zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie - grubość warstwy po
zag. 5 cm

m2 101.200

5
d.2

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową z wykona-
niem ławy z oporem.

m 40.000

6
d.2

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym

m2 101.000

7
d.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/
31,5 gr. 12 cm

m2 101.200

8
d.2

KNR 2-23
0112-03
analogia

Wykonanie warstwy stabilizującej poliureta-
nowej z SBR, grubość warstwy 45-50 mm
wraz z ułoŜeniem nawierzchni uŜytkowej po-
liuretanowej EPDM gr. 10-15 mm, kolor ceg-
lany.

m2 99.990

3 Wyposa Ŝenie placu zabaw - zakup i monta Ŝ
9

d.3
KNR 2-23
0305-03
analogia

MontaŜ urządzeń placu zabaw wg instrukcji
wybranego producenta wraz z wykonaniem
fundamentów.
- zestaw małpi gaj ze zjeŜdŜalnią premium +
z płaszczyzną z siatki liniowej, z trapem ze
skałkami i   drabinkami.

kpl 1.000

10
d.3

KNR 2-23
0310-03
analogia

Ustawienie tablicy z regulaminem szt. 1.000

4 Ogrodzenie
11
d.4

KNR 2-01
0312-08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2
m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod
fundamenty słupków ogrodzeniowych z od-
wiezieniem urobku na odkład do 30 m.

dół. 20.000

12
d.4

KNR 2-23
0401-01

Wykonanie kompletnego ogrodzenia placu
zabaw wraz z montaŜem w gruncie składają-
cego się z przęseł o długości 2,0m i wysokoś-
ci 1,0m wg rysunku jak w projekcie wykonaw-
czym.

m 40.000

13
d.4

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła
ogrodzenia placu zabaw z klamką i zamkiem
na klucz, słupkami oraz montaŜ w gruncie.

szt. 1.000

5 Tereny zielone - roboty wyko ńczeniowe
14
d.5

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego kat.I-III, teren zielony..

m2 40.240

15
d.5

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 2 cm jw.

m2 40.240

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Roboty przygotowaw-
cze

2 Powierzchnia bez-
pieczna - roboty zwi ą-
zane z wykonaniem

3 Wyposa Ŝenie placu
zabaw - zakup i mon-
taŜ

4 Ogrodzenie
5 Tereny zielone - robo-

ty wyko ńczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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