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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  BOROWE, dz.nr 399, obr ęb ewid. 0001- Borowe

1.1 Przygotowanie  terenu  i  ogrodzenie
1

d.1.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

10<m>*10/10000<m2> ha 0.01
RAZEM 0.01

2
d.1.

1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta, śr.. 15cm

m3

10.00<m>*10.00*0.15 m3 15.00
RAZEM 15.00

3
d.1.

1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

15.00 m3 15.00
RAZEM 15.00

4
d.1.

1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

10<m>*4<strony> m 40.00
RAZEM 40.00

5
d.1.

1

KNR 2-02
1914-01

Wykonanie podsypki w warstwach o grub.śr. 15 cm ,  (żwirek). m3

10.00<m>*10.00*0.15 m3 15.00
RAZEM 15.00

6
d.1.

1

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powleczonej otuliną PCV, gr.2,6mm, wys.
1.0 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych ( ogrodzenie w kolorze zielonym)

m

10<m>*4<strony>-1.50<m> m 38.50
RAZEM 38.50

1.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
7

d.1.
2

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY  –  z elementami składowymi: drewnia-
na wieża z czerwonym daszkiem wykonanym z drewna, podest i drabina do
wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem nierdzewnym, pochylnia do wspinania -
szczebelki drewniane, mostek ruchomy, przeplotnia w całości wykonana z
drewna, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie,
elementy drewniane -mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna klejonego
toczonego fi 12 cm.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.

2
kalk. własna

HUŚTAWKA – wahadłowa drewniana, pojedyńcza  ( siedzisko z oparciem)  

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.

2
kalk. własna

KARUZELA  CZTEROOSOBOWA - cała konstrukcja wykonana z rury 5", sie-
dziska plastikowe ( żółty, zielony, czerwony, niebieski) 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.

2
kalk. własna

ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.

2
kalk. własna

KOSZ  - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą
ochronną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.
2

kalk. własna
TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  

.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2  CZERNA, dz.nr 507, obr ęb ewid.0002- Czerna
2.1 Przygotowanie  terenu  i  ogrodzenie
13

d.2.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

15<m>*15/10000<m2> ha 0.02
RAZEM 0.02

14
d.2.

1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta, gr. 15cm

m3

10.00<m>*9.50*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25

15
d.2.

1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

14.25 m3 14.25
RAZEM 14.25

16
d.2.

1

KNR 2-31
0407-02anal
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(10.00<m>+9.50)*2 m 39.00
RAZEM 39.00

17
d.2.

1

KNR 2-02
1914-01

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3

10.00<m>*9.50*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25

18
d.2.

1

KNR 2-02
1804-11anal
analogia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powleczonej otuliną PCV, gr.2,6mm, wys.
1.0 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych ( ogrodzenie w kolorze zielonym)

m

15<m>*4<strony>-1.50<m> m 58.50
RAZEM 58.50

2.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
19

d.2.
2

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY  –  z elementami składowymi: drewnia-
na wieża z czerwonym daszkiem wykonanym z drewna, podest i drabina do
wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem nierdzewnym, pochylnia do wspinania -
szczebelki drewniane, mostek ruchomy, przeplotnia w całości wykonana z
drewna, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie,
elementy drewniane -mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna klejonego
toczonego fi 12 cm.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

20
d.2.

2
kalk. własna

HUŚTAWKA – wahadłowa drewniana, pojedyńcza  ( siedzisko z oparciem)  

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

21
d.2.

2
kalk. własna

KARUZELA  CZTEROOSOBOWA - cała konstrukcja wykonana z rury 5", sie-
dziska plastikowe ( żółty, zielony, czerwony, niebieski) 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.2.

2
kalk. własna

ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.2.
2

kalk. własna
KOSZ - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą ochron-
ną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2.

2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw 

.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3  KLIKÓW, dz.nr 135, obr ęb ewid.0005- Klików
3.1 Przygotowanie  terenu  i  ogrodzenie
25

d.3.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

20<m>*20/10000<m2> ha 0.04
RAZEM 0.04

26
d.3.

1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta

m3

10.00<m>*9.50*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25

27
d.3.

1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

14.25 m3 14.25
RAZEM 14.25

28
d.3.

1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(10.00<m>+9.50)*2 m 39.00
RAZEM 39.00

29
d.3.

1

KNR 2-02
1914-02

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3

10.00<m>*9.50*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25

30
d.3.

1

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powleczonej otuliną PCV, gr.2,6mm, wys.
1.0 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych ( ogrodzenie w kolorze zielonym)

m

20<m>*4<strony>-1.5<m> m 78.50
RAZEM 78.50

3.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
31

d.3.
2

kalk. własna
DREWNIANY ZESTAW  ZABAWOWY - drewniana wieża z daszkiem,  podest
i drabina do wchodzenia, zjeżdzalnia ze ślizgiem nierdzewnym, pochylnia do
wspinania, mostek ruchomy i przeplotnia Całość wykonana z okrągłych belek
drewnianych fi  12 (drewno rdzeniowe),kolor - mahoń, całość montowana na
kotwach.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

32
d.3.

2
kalk. własna

HUŚTAWKA – wahadłowa drewniana, pojedyńcza  ( siedzisko z oparciem)  

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

33
d.3.

2
kalk. własna

HUŚTAWKA  WAŻKA -  drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wy-
konana z drewna klejonego toczonego Fi 14 cm, ramię zamontowane na tulei
łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana be-
tonem B20, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor
mahoń. 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

34
d.3.

2
kalk. własna

KARUZELA  CZTEROOSOBOWA - cała konstrukcja wykonana z rury 5", sie-
dziska plastikowe ( żółty, zielony, czerwony, niebieski) 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt
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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
35

d.3.
2

kalk. własna
ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

36
d.3.

2
kalk. własna

KOSZ  - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą
ochronną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

37
d.3.

2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4  CZYŻÓWEK, dz.nr 7/40, obr ęb ewid.0003- Czy żówek
4.1 Przygotowanie  terenu  
38

d.4.
1

kalk. własna
Demontaż  - istniejących stalowych urządzeń zabawowych i ich wywiezienie szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

39
d.4.

1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

20<m>*20/10000<m2> ha 0.04
RAZEM 0.04

40
d.4.

1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta gr.15cm

m3

9.00<m>*8.50*0.15 m3 11.48
RAZEM 11.48

41
d.4.

1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

11.48 m3 11.48
RAZEM 11.48

42
d.4.

1

KNR 2-31
0407-02anal
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(9.00<m>+8.50)*2 m 35.00
RAZEM 35.00

43
d.4.

1

KNR 2-02
1914-01

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3

9.00<m>*8.50*0.15 m3 11.48
RAZEM 11.48

44
d.4.

1

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powleczonej otuliną PCV, gr.2,6mm, wys.
1.0 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych ( ogrodzenie w kolorze zielonym)

m

20<m>*4<strony>-1.5<m> m 78.50
RAZEM 78.50

4.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
45

d.4.
2

Kal. własna
kalk. własna

DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY –  z elementami składowymi: drewnia-
na wieża z czerwonym daszkiem wykonanym z drewna, podest i drabina do
wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem nierdzewnym, pochylnia do wspinania -
szczebelki drewniane, mostek ruchomy, przeplotnia w całości wykonana z
drewna, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie,
elementy drewniane -mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna klejonego
toczonego fi 12 cm.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

46
d.4.

2
kalk. własna

HUŚTAWKA – wahadłowa drewniana, pojedyńcza  ( siedzisko z oparciem)  

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 2639 dla Henryk Widawski



budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
47

d.4.
2

kalk. własna
HUŚTAWKA  WAŻKA -  drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wy-
konana z drewna klejonego toczonego Fi 14 cm, ramię zamontowane na tulei
łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana be-
tonem B20, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor
mahoń. 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

48
d.4.

2
kalk. własna

KARUZELA  CZTEROOSOBOWA - cała konstrukcja wykonana z rury 5", sie-
dziska plastikowe ( żółty, zielony, czerwony, niebieski) 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

49
d.4.

2
kalk. własna

ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

50
d.4.

2
kalk. własna

KOSZ  - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą
ochronną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

51
d.4.

2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

5  CZYŻÓWEK, dz.nr 85/3, obr ęb ewid.0003- Czy żówek
5.1 Zakup  i  monta ż  urządzeń
52

d.5.
1

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY  –  z elementami składowymi: drewnia-
na wieża z czerwonym daszkiem wykonanym z drewna, podest i drabina do
wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem nierdzewnym, pochylnia do wspinania -
szczebelki drewniane, mostek ruchomy, przeplotnia w całości wykonana z
drewna, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie,
elementy drewniane -mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna klejonego
toczonego fi 12 cm.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

53
d.5.

1
kalk. własna

KARUZELA  CZTEROOSOBOWA - cała konstrukcja wykonana z rury 5", sie-
dziska plastikowe ( żółty, zielony, czerwony, niebieski) 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

54
d.5.

1
kalk. własna

ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

55
d.5.

1
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

6  IŁOWA, dz.nr 706/3, obr ęb ewid.0001- Iłowa
6.1 Przygotowanie  terenu  
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56

d.6.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

10.00<m>*10.00/10000<m2> ha 0.0100
RAZEM 0.0100

57
d.6.

1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta

m3

10.00<m>*10.00*0.15 m3 15.00
RAZEM 15.00

58
d.6.

1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

15.00 m3 15.00
RAZEM 15.00

59
d.6.

1

KNR 2-31
0407-02anal
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(10.00<m>+10.00<m>)*2 m 40.00
RAZEM 40.00

60
d.6.

1

KNR 2-02
1914-02

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3

10.00<m>*10.00*0.15 m3 15.00
RAZEM 15.00

6.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
61

d.6.
2

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY –  wieża krzyżakowa ze zjeżdzalnią z
ślizgiem nierdzewnym, drabinka krzyżakowa, przeplotnia łańcuchowa, ścianka
gimnastyczna i drabinka pozioma

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

62
d.6.

2
kalk. własna

KOSZ  - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą
ochronną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

63
d.6.

2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

7  JANKOWA  ŻAGAŃSKA, dz.nr 338/1 obr ęb ewid.0004- Jankowa Żagańska
7.1 Przygotowanie  terenu  i  ogrodzenie
64

d.7.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

20<m>*20*1/10000<m2> ha 0.04
RAZEM 0.04

65
d.7.

1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta

m3

10.00<m>*9.00*0.15 m3 13.50
RAZEM 13.50

66
d.7.

1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

13.50 m3 13.50
RAZEM 13.50

67
d.7.

1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(10.00<m>+9.00)*2 m 38.000
RAZEM 38.000

68
d.7.

1

KNR 2-02
1914-01

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3

10.00<m>*9.00*0.15 m3 13.50
RAZEM 13.50
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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69

d.7.
1

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powleczonej otuliną PCV, gr.2,6mm, wys.
1.0 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych ( ogrodzenie w kolorze zielonym)

m

20<m>*4<strony> -1.50 m 78.50
RAZEM 78.50

7.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
70

d.7.
2

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY –  z elementami składowymi: drewnia-
na wieża z czerwonym daszkiem wykonanym z drewna, podest i drabina do
wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem nierdzewnym, pochylnia do wspinania -
szczebelki drewniane, mostek ruchomy, przeplotnia w całości wykonana z
drewna, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie,
elementy drewniane -mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna klejonego
toczonego fi 12 cm.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

71
d.7.

2
kalk. własna

HUŚTAWKA – wahadłowa drewniana, pojedyńcza  ( siedzisko z oparciem)  

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

72
d.7.

2
kalk. własna

HUŚTAWKA  WAŻKA -  drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wy-
konana z drewna klejonego toczonego Fi 14 cm, ramię zamontowane na tulei
łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana be-
tonem B20, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor
mahoń. 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

73
d.7.

2
kalk. własna

KARUZELA  CZTEROOSOBOWA - cała konstrukcja wykonana z rury 5", sie-
dziska plastikowe ( żółty, zielony, czerwony, niebieski) 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

74
d.7.

2
kalk. własna

ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

75
d.7.

2
kalk. własna

KOSZ  - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą
ochronną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

76
d.7.

2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

8  JANKOWA  ŻAGAŃSKA, dz.nr 209 obr ęb ewid.0004- Jankowa Żagańska
8.1 Przygotowanie  terenu  i  ogrodzenie
77

d.8.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

20.0<m>*8.0*1/10000<m2> ha 0.02
RAZEM 0.02

78
d.8.

1

KNR 2-01
0109-02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ( z ułożeniem we
wskazanym miejscu )

ha

0.037 ha 0.0370
RAZEM 0.0370

79
d.8.

1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta gr.15cm

m3
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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.00<m>*8.00*0.15 m3 12.00

RAZEM 12.00
80

d.8.
1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

12.00 m3 12.00
RAZEM 12.00

81
d.8.

1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(10.00<m>+8.00)*2 m 36.000
RAZEM 36.000

82
d.8.

1

KNR 2-02
1914-02

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3

10.00<m>*8.00<m>*0.15 m3 12.00
RAZEM 12.00

83
d.8.

1

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powleczonej otuliną PCV, gr.2,6mm, wys.
1.0 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych ( ogrodzenie w kolorze zielonym)

m

20.00<m>+8.00 m 28.00
RAZEM 28.00

8.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
84

d.8.
2

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY  –  wieża krzyżakowa ze zjeżdzalnią z
ślizgiem nierdzewnym, drabinka krzyżakowa i przeplotnia

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

85
d.8.

2
kalk. własna

HUŚTAWKA – wahadłowa drewniana, pojedyńcza  ( siedzisko z oparciem)  z
rurką do wspinania

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

86
d.8.

2
kalk. własna

ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

87
d.8.

2
kalk. własna

KOSZ  - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą
ochronną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

88
d.8.

2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  

.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

9  SZCZEPANÓW, dz.nr 256/2, obr ęb ewid.0008- Szczepanów
9.1 Przygotowanie  terenu  
89

d.9.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

20.00<m>*20.00*1/10000<m2> ha 0.04
RAZEM 0.04

90
d.9.

1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta

m3

9.50<m>*10.00*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25

91
d.9.

1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

14.25 m3 14.25
RAZEM 14.25
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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
92

d.9.
1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(9.50<m>+10.00)*2 m 39.000
RAZEM 39.000

93
d.9.

1

KNR 2-02
1914-01

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3

9.50<m>*10.00*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25

9.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
94

d.9.
2

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY  –  z elementami składowymi: drewnia-
na wieża z czerwonym daszkiem wykonanym z drewna, podest i drabina do
wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem nierdzewnym, pochylnia do wspinania -
szczebelki drewniane, mostek ruchomy, przeplotnia w całości wykonana z
drewna, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie,
elementy drewniane -mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna klejonego
toczonego fi 12 cm.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

95
d.9.

2
kalk. własna

BUJAK  SPRĘŻYNOWIEC - konstrukcja ze stali i  płyty HDPL osadzonej na
sprężynie i/lub na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na sta-
łe w ziemi, z uchwytem drążkowym na przodzie urządzenia oraz podpórkami
pod nogi, wymiary 0,90 x 0,30 m, wysokość 0,50 m,  kogucik- kolor żółto-
czerwony, hipopotam- kolor niebiesko -czerwony

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

96
d.9.

2
kalk. własna

DRABINKA POZIOMA - wykonana z drewna okrągłego

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

97
d.9.

2
kalk. własna

KARUZELA  CZTEROOSOBOWA - cała konstrukcja wykonana z rury 5", sie-
dziska plastikowe ( żółty, zielony, czerwony, niebieski) 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

98
d.9.

2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  

.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

10  KONIN  ŻAGAŃSKI, dz.nr 1/41, obr ęb ewid.0006- Konin Żagański
10.1 Przygotowanie  terenu  i  ogrodzenie

99
d.10

.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

20.00<m>*10.00*1/10000<m2> ha 0.02
RAZEM 0.02

100
d.10

.1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta

m3

12.00<m>*10.00*0.15 m3 18.00
RAZEM 18.00

101
d.10

.1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

18.00 m3 18.00
RAZEM 18.00

102
d.10

.1

KNR 2-31
0407-02anal
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(12.00<m>+10.00)*2 m 44.00
RAZEM 44.00

103
d.10

.1

KNR 2-02
1914-01

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3
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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.00<m>*10.00*0.15 m3 18.00

RAZEM 18.00
104

d.10
.1

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powleczonej otuliną PCV, gr.2,6mm, wys.
1.0 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych ( ogrodzenie w kolorze zielonym)

m

(20.00<m>+10.00)*2-1.50<m> m 58.50
RAZEM 58.50

10.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
105

d.10
.2

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY  –  dwie drewniane wieże z daszkiem,
podest i drabina do wchodzenia, zjeżdzalnia ze ślizgiem nierdzewnym, pochyl-
nia do wspinania, mostek ruchomy, przeplotnia i ścianka gimnastyczna.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

106
d.10

.2
kalk. własna

HUŚTAWKA – wahadłowa drewniana, pojedyńcza  ( siedzisko z oparciem)  

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

107
d.10

.2
kalk. własna

KARUZELA  CZTEROOSOBOWA - cała konstrukcja wykonana z rury 5", sie-
dziska plastikowe ( żółty, zielony, czerwony, niebieski) 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

108
d.10

.2
kalk. własna

ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

109
d.10

.2
kalk. własna

KOSZ  - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą
ochronną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

110
d.10

.2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  

.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

11  WILKOWISKO, dz.nr 162/2, obr ęb ewid.0009- Wilkowisko
11.1 Przygotowanie  terenu 
111

d.11
.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

15.00<m>*10.00*1/10000<m2> ha 0.02
RAZEM 0.02

112
d.11

.1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
-  wykonanie koryta

m3

10.00<m>*9.50*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25

113
d.11

.1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II - rozplantowanie urobku we wskazanym miejscu

m3

14.25 m3 14.25
RAZEM 14.25

114
d.11

.1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Ułożenie obrzeży ogrodowych plastikowych, falistych, wys. 15cm. m

(10.00<m>+9.50)*2 m 39.00
RAZEM 39.00

115
d.11

.1

KNR 2-02
1914-01

Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm ,  (żwirek). m3

10.00<m>*9.50*0.15 m3 14.25
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budowa placow zabaw-kosztorys  (18.07 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.25

11.2 Zakup  i  monta ż  urządzeń
116

d.11
.2

kalk. własna
DREWNIANY  ZESTAW  ZABAWOWY  –  wieża krzyżakowa ze zjeżdzalnią z
ślizgiem nierdzewnym, drabinka krzyżakowa, przeplotnia łańcuchowa, ścianka
gimnastyczna i drabinka pozioma

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

117
d.11

.2
kalk. własna

BUJAK  SPRĘŻYNOWIEC - konstrukcja ze stali i  płyty HDPL osadzonej na
sprężynie i/lub na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na sta-
łe w ziemi, z uchwytem drążkowym na przodzie urządzenia oraz podpórkami
pod nogi, wymiary 0,90 x 0,30 m, wysokość 0,50 m,  kogucik- kolor żółto-
czerwony, hipopotam- kolor niebiesko -czerwony

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

118
d.11

.2
kalk. własna

HUŚTAWKA – wahadłowa drewniana, pojedyńcza  ( siedzisko z oparciem)  

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

119
d.11

.2
kalk. własna

ŁAWKA   - podstawa stalowa spawana, malowane deski sosnowe dł.
1800x100x40, zabezpieczona lazurą ochronną, kolor mahoń, do osadzenia w
podłożu.

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

120
d.11

.2
kalk. własna

KOSZ  - na śmieci wykonany w całości z drewna, zabezpieczony lazurą
ochronną, kolor mahoń 

CERTYFIKAT - wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

121
d.11

.2
kalk. własna

TABLICA - informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw  
.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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