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PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. SOSNOWEJ 9 W ŁODZI 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
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A01 Zagospodarowanie terenu 1: 500 

A02 Rzut placu zabaw 1: 100 

A03 Detale 1: 20 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw położonego przy ul. Sosnowej 9 w 

Łodzi. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- mapa do celów lokalizacyjnych, 

- wizja lokalna wykonana przez autora opracowania, 

- uzgodnienia z inwestorem. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren przewidziany pod budowę placu zabaw jest częścią działki o nr ew.46/1, obręb G-3 

przy ulicy Sosnowej 9. Obszar pod inwestycję znajduje się w narożniku działki użytkowanej 

przez szkołę muzyczną. W elewacji południowej budynku szkoły znajduje się wyjście 

ewakuacyjne o szerokości około 150cm. Wzdłuż elewacji występują studzienki 

doświetlające. Na terenie obszaru inwestycji występują drzewa w ilości 7 sztuk. Teren 

częściowo utwardzony – nawierzchnia betonowa. Pozostałą część stanowi zieleń niska – 

trawnik. W terenie znajduje się studzienka kanalizacyjna. Teren działki ogrodzony, w części 

południowej usytuowana jest brama. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

3.1. Rozwiązanie programowo-przestrzenne  

-Projekt przewiduje wykonanie SZKOLNEGO PLACU ZABAW „DUŻEGO” przeznaczonego 

dla dzieci w różnym wieku. Plac zabaw został zaprojektowany wzdłuż elewacji południowej 

budynku szkoły, w części narożnej działki. Zakłada wejście usytuowane od przejścia 

wzdłuż elewacji zachodniej i komunikację wzdłuż elewacji południowej oraz od drzwi 

ewakuacyjnych do bramy w ogrodzeniu. Nawierzchnia bezpieczna podzielona została na 2 

części (o dwóch różnych grubościach dostosowanych do krytycznej wysokości upadku), z 

wydzieloną powierzchnią komunikacyjną. Zastosowano 2 kolory nawierzchni według 

wytycznych programu MEN „Radosna Szkoła” – kolor pomarańczowy (paleta barw 

PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange) i kolor niebieski (paleta barw PANTONE: 540 C; 

RAL: 5003 Saphirblau). 

- Planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej oraz rozbiórkę jej podbudowy 

- Konstrukcję nawierzchni placu zabaw z nawierzchni sztucznej, bezpiecznej planuje się 

ująć w obrzeża betonowe (wtopione) – według rysunku rzutu. Wody opadowe z 

nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo do opasek żwirowych i na tereny 

zielone.  

- Plac zabaw wyposażony zostanie w 7 urządzeń, pozostałe elementy wyposażenia 

stanowią ławki, kosze i tablica informacyjna z regulaminem. 

- Planuje się wygrodzenie placu zabaw ogrodzeniem wysokości 150cm od pozostałej 

części działki. W ogrodzeniu od strony północnej projektuje się furtkę dostępną dla osób 

niepełnosprawnych. 

- Drzewa istniejące pozostają bez zmian. 
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-Zakres robót 

 Wykonanie wykopów 

 Budowa nawierzchni z kostki betonowej przy wyjściu ewakuacyjnym. 

 Budowa nawierzchni placu zabaw. 

 Wykonanie opaski żwirowej wzdłuż elewacji budynku 

 Wykonanie trawników. 

 Montaż obiektów małej architektury tj ławki, kosze, tablica informacyjna. 

 Montaż ogrodzeń, w tym ogrodzenia niskiego wzdłuż elewacji szkoły (przy 

studniach doświetlających) 

 Uporządkowanie terenu otaczającego. 

 

3.2. Rozwiązania projektowe 

 

3.2.1 Nawierzchnie 

Na placu zabaw stosuje się elastyczną poliuretanowo-gumową nawierzchnię bezpieczną 

(produkt referencyjny MFL PUZZLE) spełniającą wszystkie wymagania bezpieczeństwa 

według standardów europejskich i polskich oraz norm dotyczących placów zabaw PN-EN 

1176 i PN-EN 1177, a przede wszystkim spełniającą wymagania krytycznej wysokości 

upadku. Projektowana nawierzchnia bezpieczna składa sie z pojedynczych elementów – 

płytek bezpiecznych wymiarów 500x500 w kształcie PUZZLE i grubości według wymagań 

dotyczących krytycznej wysokości upadku tj 80mm i 45mm – według rysunku rzutu. 

Płytki bezpieczne powinny być z górnej części po wszystkich bokach sfrezowane. Ważnym 

aspektem nawierzchni bezpiecznej jest tzw raster – wyprofilowanie dolnej części płytek 

bezpiecznych, zbudowany z 25 kolumn nośnych (ułożonych w formie 5x5 kolumn) – 

wystających pół kwadratowych zapewniających bezpieczeństwo upadku z konkretnej 

wysokości oraz stabilność nawierzchni bezpiecznej. Głębokość wyprofilowania zmienia się 

z poszczególnymi grubościami płytek bezpiecznych. 

Kształt PUZZLE poszczególnych elementów nawierzchni bezpiecznej powoduje, że 

poszczególne płytki bezpieczne wzajemnie do siebie pasują, przez co pozwalają na szybki 

i łatwy montaż całej nawierzchni bezpiecznej. Do montażu nie potrzeba ponadto 

wykorzystywać dodatkowych elementów w postaci na [przykład plastikowych kołków lub 

łączników. Płytki bezpieczne można dodatkowo bez problemu układać do krawężników 

poprzez montaż bocznych i skrajnych płytek bezpieczn7ych w kształcie PUZZLE, tak jak 

pokazane na rysunku poniżej, prze co nie powstają żadne niepotrzebne straty materiału. 

Poszczególne elementy nawierzchni bezpiecznej są wzajemnie klejone do siebie z 

wykorzystaniem kleju poliuretanowego lub przyklejane do podłoża w celu zapewnienia 

wyższej stabilności nawierzchni bezpiecznej, jak również w celu zapobieżenia możliwemu 

demontażu nawierzchni bezpiecznej i możliwej kradzieży. 

Pojedyncze elementy w kształcie PUZZLE są produkowane z granulatu gumowego 

związanego klejem poliuretanowym, przy czym górną warstwę płytek tworzy odporny i 

trwały granulat gumowy EPDM. Kolory granulatu EPDM są zgodne z wytycznymi 

rządowego programu MEN „Radosna Szkoła” – w odcieniu zbliżonym do koloru 

pomarańczowego RAL 2011 w przypadku stref bezpieczeństwa, PANTONE 152 C; w 

odcieniu zbliżonym do niebieskiego – RAL 5003, PANTONE 540 C w przypadku ścieżek. 

Dolna część nawierzchni bezpiecznej jest produkowana z czarnego granulatu gumowego 

SBR. 

Bardzo ważnym aspektem montażu nawierzchni bezpiecznej jest przygotowanie podłoża. 

wykonawca powinien ściśle przestrzegać instrukcji oraz zaleceń producenta nawierzchni 
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przy  przygotowaniu podłoża. Podbudowa musi być przygotowana tak aby w trakcie 

użytkowania nawierzchni nie dochodziło do deformacji i wypaczenia podbudowy. Należy 

także zapewnić, aby pod wpływem zmian pogody, mrozu i oddziaływaniem wód 

podziemnych nie dochodziło do podnoszenia i tworzenia nierówności podłoża. 

W celu uzyskania jak najdłuższej żywotności nawierzchni bezpiecznych należy 

przeprowadzać regularne inspekcje i sprawdzać, czy na powierzchni nie znajdują się 

zanieczyszczenia lub przedmioty, które mogłyby spowodować uszkodzenie nawierzchni. 

Ze względu na właściwości nawierzchni należy nawierzchnię czasami pozamiatać lub 

oczyścić spłukując je pod prądem wody (pod normalnym, nie podwyższonym ciśnieniem). 

Dopuszcza się inne rozwiązania wykonania bezpiecznej nawierzchni nie gorsze od ww. 

 

Projektuje się podbudowę przepuszczalną pod nawierzchnie syntetyczne z kruszywa 

kamiennego składającą się z dwóch warstw: 

• warstwy grub. 5 cm z łamanego kruszywa, żwir stabilizowany mechanicznie frakcji 5-15 

mm  

• warstwy grub. 25 cm z łamanego kruszywa kamiennego frakcji 8-32mm stabilizowany 

mechanicznie 

 

UWAGI! 

- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 

jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 

04.02.1994r.) 

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 

polskimi normami. 

 

Nawierzchnię ogranicza się obrzeżami wymiarów8x30x100cm. 

Założono odwodnienie z nawierzchni placu zabaw na sąsiadujące tereny zieleni przez 

odpowiednie wykonanie spadków 0,5-1%.  
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3.2.2. Elementy wyposażenia placu – urządzenia zabawowe 

 

UWAGI! 

- Wybrane urządzenia z katalogu firmy SATERNUS stanowią produkt referencyjny. Można 

zastosować elementy wyposażenia innych producentów, lecz o nie niższych parametrach 

technicznych i jakościowych. 

- Strefy bezpieczeństwa urządzeń powinny mieścić się w obrębie projektowanego placu 

zabaw. 

 

1. ZESTAW ZABAWOWY KAROLINA  

- konstrukcja metalowa  

 

DANE TECHNICZNE  

- Gabaryty urządzenia 9,60m x 5,20m  

- Strefa funkcjonowania 13,00m x 8,55m  

- Wysokość podestów 1,36m  

- Maksymalna wysokość 2,30m  

- Głębokość posadowienia - 0,60m  

- Wysokość upadkowa 2,20m  

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  

 

ELEMENTY SKŁADOWE 

-Drabinka pozioma duża 

-Przeplotnia z lin 

-Przeplotnia łukowa 

-Ścianka alpinistyczna pochyła wys. 136cm  

-Wieża duża bez dachu, podest wys. 136cm  

-Zestaw do przewrotów duży wys. 105cm i 120cm  

-Zjeżdżalnia wys. 136cm  

 

MATERIAŁY  

- Nogi wykonano z profili stalowych o przekroju 90x90mm, malowanych lakierem akrylowym w 

kolorze niebieskim  

- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, płaskownik, blacha  

- Podesty z desek drewnianych, impregnowanych ciśnieniowo, niemalowanych  

- Drabinka pozioma konstrukcję nośna ma wykonaną z profili metalowych 90x90mm a poziomą 

z płyt HDPE w kolorze czerwonym ze stali nierdzewnej, zestaw do przewrotów z rurek 

ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo  

- Przeplotnia z lin konstrukcję nośną ma wykonaną z profili metalowych i malowanego farbami 

akrylowymi w kolorze niebieskim, górna belka z profilu stalowego zimnogiętego, liny 

polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki  

- Zjeżdżalnia: boki z HDPE., ślizg z blachy nierdzewnej  

- Ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej, dodatkowo mocuje się 

uchwyty z tworzywa opartego na żywicach, uchwyty mocuje się za pomocą śrub imbusowych i 

nakrętek pazurkowych  

- Przeplotnia łukowa wykonana z profila zimnogiętego ocynkowanego kąpielowo, do niego 

mocuje się ocynkowane rozpory wykonane z tego samego profila, dodatkowo mocuje się liny 
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polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki  

- Śruby maszynowe ocynkowane  

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy i rury  

- Beton klasy C12/15  

 

ZABEZPIECZENIA  

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe oraz dodatkowo 

pomalowanie proszkowo  

- Drewno impregnowane ciśnieniowo  

- Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa  

 

MONTAŻ  

- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu  
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Produkt referencyjny: SATERNUS, KOD 30014 M 

 

 

2. HUŚTAWKA PODWÓJNA MALUCH METALOWA  

 

DANE TECHNICZNE  

- Gabaryty urządzenia 3,35m x 1,95m  

- Strefa użytkowania 3,00m x 7,50m lub 3,00m x 6,50m (nawierzchnia syntetyczna)  

- Wysokość belki 2,26m  

- Wysokość upadkowa 1,25m  

- Głębokość posadowienia - 0,60m  

- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

  

MATERIAŁY  

- Konstrukcje wykonano z rury stalowej, ocynkowanej kąpielowo i malowane akrylowo w 

kolorze niebieskim, belka górna czerwona  

- Łańcuch techniczny kalibrowany, ocynkowany kąpielowo lub nierdzewny  

- Śruby maszynowe ocynkowane  

- Siedzisko huśtawki wykonane na konstrukcji stalowej, powlekane gumą, zawieszone na 

łożyskach samosmarujących  

- Beton klasy C12/15  

 

ZABEZPIECZENIA  

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe  

- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi  

 

MONTAŻ  

- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia  
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Produkt referencyjny: SATERNUS, KOD 1602-B  

 

 
3.  HUŚTAWKA WAŻKA Z METALOWYMI NOGAMI (2 szt) 
 
DANE TECHNICZNE  
- Gabaryty urządzenia 0,50m x 3,00m  
- Strefa funkcjonowania 2,50m x 5,00m  
- Wysokość upadkowa 0,90m  
- Głębokość posadowienia - 0,70m  
- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  
 
MATERIAŁY  
- Profil stalowy zamknięty ocynkowany, blacha czarna gr.5mm ocynkowana  
- Śruby maszynowe ocynkowane  
- Siedzisko huśtawki wykonane z HDPE  
- Beton klasy B-15  
 
ZABEZPIECZENIA  
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe  
- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi  
 
MONTAŻ  
- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia  
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Produkt referencyjny: SATERNUS, KOD 10018 M 

 

 

4. HUŚTAWKA NA SPRĘŻYNIE – KIWAK SKUTER  

 

DANE TECHNICZNE  

- Gabaryty urządzenia 0,40m x 0,70m  

- Strefa funkcjonowania Ø 3,80m  

- Wysokości siedziska 0,45m  

- Głębokość posadowienia - 0,55m  

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  

 

MATERIAŁY  

- Podstawa fundamentowa z ażurowej konstrukcji stalowej o wys. ok. 50cm  

- Sprężyna o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z normą z PN-EN1176-1  

- Całość wykonana z HDPE  

- Plastykowe uchwyty do rak i podpory pod nogi  

- Śruby maszynowe ocynkowane, nakrętki samokontrujące  

 

ZABEZPIECZENIA  

- Stal zabezpieczona poprzez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe  

- Śruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaślepką dwuczęściową  

 

MONTAŻ  

- Wyrób ustawiany w gruncie – elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gł. 

zasypane i ubite  
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Produkt referencyjny: SATERNUS, KOD 2050 

 

 

5. HUŚTAWKA NA SPRĘŻYNIE – TUBA  

 

DANE TECHNICZNE  

- Gabaryty urządzenia 1,00m x 0,85m  

- Strefa użytkowania 4,00m x 3,85m  

- Wysokości siedziska 0,40m  

- Głębokość posadowienia - 0,60m  

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  

 

MATERIAŁY  

- Podstawa fundamentowa z ażurowej konstrukcji stalowej o wys. ok. 50cm  

- Sprężyna o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z normą z PN-EN1176-1  

- Całość wykonana z HDPE  

- Plastykowe uchwyty do rak i podpory pod nogi  

- Śruby maszynowe ocynkowane, nakrętki samokontrujące  

- Beton klasy B15 

  

ZABEZPIECZENIA  

- Stal zabezpieczona poprzez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe  

- Śruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaślepką dwuczęściową  

 

MONTAŻ  

- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia  
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Produkt referencyjny: SATERNUS, KOD 10056 

 

6. LINARIUM GIEWONT  

 

DANE TECHNICZNE  

-  

-  

- Maksymalna wysokość 2,02m  

- Wysokość upadkowa 1,33m  

- Głębokość posadowienia - 0,80m  

- Wykonana zgodnie z:  

PN-EN 1176-1: Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań.  

PN-EN 1176-11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci 

przestrzennej.  

 

MATERIAŁY  

- Liny polipropylenowe na rdzeniu stalowym połączone ze sobą poprzez 

plastikowe łączniki i zaciski aluminiowe  

- Słup nośny wykonany z rury ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo, lakierowanej 

proszkowo  

- Beton klasy C12/15  

 

ZABEZPIECZENIA  

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie ogniowe  

- Nakrętki i inne elementy mocowań zakryte zaślepkami z tworzywa  

 

MONTAŻ  

- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu  

. 
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Produkt referencyjny: SATERNUS, KOD 0701 

 

3.2.3. Elementy wyposażenia placu – pozostałe elementy (ogrodzenie, ławki, kosze ) 

 

-OGRODZENIE 

Od strony wschodniej ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowanej zielonej, wysokość 

1,5m. Słupki stalowe w rozstawie 2,0m obsadzone w gruncie i obetonowane. Długość 

ogrodzenia 16,0m. Od strony północnej ogrodzenie o długości 3,2 m. W tej części 

ogrodzenia znajduje się furtka o szerokości 1,0m, z samozamykaczem. 

Dodatkowo zabezpieczono studzienki doświetlające od placu zabaw ogrodzeniem niskim 

wysokości 0,8m i długości 8,5m. 

 

- ŁAWKI 

Ławki w ilości sztuk: 3. Rozmieszczenie wg rysunku. 

 

Dane techniczne:  
długość/głębokość/wysokość ławki: 180 x 48 x 70 cm  
waga ławki: ~40 kg 
Materiały:  
siedzisko i oparcie: drewno – deski drewna iglastego pokryte lakierobejcą (palisander)  
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stopy: profile stalowe kwadratowe (kolor czerń) 
Montaż:  
uchwyty w każdej stopie: montaż przez skręcenie do podłoża. 
 
Produkt referencyjny: Komserwis, ławka Kemi 001216 
 

 
 

- KOSZ NA ŚMIECI 

Kosze w ilości sztuk:1. Rozmieszczenie wg rysunku. 

 

Dane techniczne:  
długość/głębokość/wysokość ławki: 44 x 44 x 60 cm  
waga kosza: ~25 kg 
pojemność: ~35 kg 
Materiały:  
drewno – deski drewna iglastego pokryte lakierobejcą (palisander)  
podstawa: stal lakierowana (kolor czerń) 
Montaż:  
uchwyty w każdej stopie: montaż przez skręcenie do podłoża. 
 

Produkt referencyjny: Komserwis, ławka Kemi 003420 

 
 - TABLICA INFORMACYJNA z regulaminem placu zabaw 

 

Tablica montowana do metalowego słupa o profilu kwadratowym, malowanego na kolor 

czarny. 

Produkt referencyjny SATERNUS, kod 30020 M 
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- TABLICZKI informujące o sposobie wykorzystania danego urządzenia i przestrzegania 

zasad BHP 

 

Lokalizacja urządzeń oraz pozostałych elementów wyposażenia według rysunku rzutu.  

 

3.2.4. Zagospodarowanie zieleni 

Po wykonaniu robót, otaczający teren należ uporządkować. Wykonać trawniki parkowe 

siewem.  

 

4.BILANS TERENU - dla obszaru inwestycji 

 

LP ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA /m2/ 

1 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA  

kolor pomarańczowy 

200,0 

2 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 

kolor niebieski 

36,0 

3 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 19,0 

 NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 3,5 

4 ZIELEŃ 306,5 

 RAZEM –powierzchnia obszaru inwestycji (część 

działki 46/1) 

565 

 

 

 

 

         

       Projektant:  
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5.ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT – PLAC ZABAW 

 

POZ. OBIEKT OBMIAR J. OPIS 

1.1 Rozbiórka istniejącej nawierzchni 

betonowej 

252,0 m2  

1.2 Rozbiórka podbudowy nawierzchni 

betonowej 

252,0 m2  

2.1 Korytowanie pod budowę 

nawierzchni EPDM. 

247,0 m2  

2.2 Wykonanie podbudowy pod 

nawierzchnie EPDM. 

236,0 m2  żwir – frakcja 5-

15mm gr. 5,0cm 

 żwir – frakcja 8-
32mm gr. 25cm 

 geowłóknina 
filtracyjno-
separacyjna 

2.3 Ułożenie płyt EPDM 80mm 120,0 m2  

2.4 Ułożenie płyt EPDM 45mm 116,0 m2  

3.0 Wykonanie obrzeży chodnikowych 

wokół nawierzchni EPDM. 

107,5 mb obrzeza z bloczków 8 x 

30 cm, koloru szarego 

4.1 Korytowanie pod opaskę żwirową 19,0 m2  

4.2 Wykonanie opaski żwirowej 

wzdłuż zachodniej części placu 

zabaw (wzdłuż istniejącego 

ogrodzenia) 

6,5 m2 opaska szer. 50 cm i 

grubości 15cm na 

podsypce piaskowej 

 

4.3 Wykonanie opaski żwirowej 

wzdłuż studni doświetlających 

oraz wschodniej części placu 

12,5 m2 opaska szer. 60 cm i 

grubości 15cm na 

podsypce piaskowej 

 

5.1 Dostawa i montaż  

zestawu zabawowego Karolina 

1 szt  

5.2 Dostawa i montaż  

huśtawki podwójnej metalowej 

Maluch 

1 szt  

5.3 Dostawa i montaż huśtawki ważki 

z metalowymi nogami 

 

2 szt  

5.4 Dostawa i montaż  

huśtawki na sprężynie – skuter 

kiwak 

1 szt  

5.5 Dostawa i montaż huśtawki na 

sprężynie -  tuba 

 

1 szt  

5.6 Dostawa i montaż linarium giewont 

 

1 szt  

6.1 Dostawa i montaż ławek. 3 szt  

6.2 Dostawa i montaż koszy na 

śmieci. 

1 szt  
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6.3 Dostawa i montaż tablicy 

informacyjnej. 

1 szt  

7.0 Przełożenie nawierzchni chodnika 

przy wejściu na plac zabaw 

3,5 m2  

8.1 Wykonanie ogrodzenia niskiego 

od strony północnej placu, wzdłuż 

elewacji budynku szkoły 

9,5 mb ogrodzenie z siatki 

zgrzewanej, kolor zielony, 

wysokość 0,8 m, rozstaw 

słupka co 2,0 m. 

8.2 Wykonanie części ogrodzenia od 

strony wschodniej. 

16,0 mb ogrodzenie z siatki 

zgrzewanej, kolor zielony, 

wysokość 1,5 m, rozstaw 

słupka co 2,0 m. 

8.3 Wykonanie części ogrodzenia od 

strony północnej, z furtką 

3,2 mb ogrodzenie z siatki 

zgrzewanej, kolor zielony, 

furtka z siatki zgrzewanej 

na stelażu stalowym. 

9.0 Wyrównanie i wykonanie 

trawników parkowych. 

270 m2 trawniki parkowe 

wykonane siewem 

10.0 Uporządkowanie terenu 320 m2  
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II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

NAZWA OBIEKTU: PLAC ZABAW, Łódź ul. Sosnowa 9 

RODZAJ ROBÓT: BUDOWA PLACU ZABAW 

INWESTOR:  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. H. 

Wieniawskiego w Łodzi, 93-102 Łódź ul. Sosnowa 9 

 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Tomasz Wąs, Łódź ul. Kasprzaka 31/35 m. 56. 

 

1. Zakres robót. 

Projektowana inwestycja obejmuje: 

- budowę nawierzchni utwardzonej placu zabaw, 

- dostawę i montaż wyposażenia 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są instalacje podziemne i nawierzchnie 

utwardzone. 

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie ludzi.  

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie występujących studzienek i zabezpieczenie 

wykopów. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Przewiduje się następujące zagrożenia: 

-uszkodzenie uzbrojenia podziemnego, 

-wpadnięcie do wykopu lub niezabezpieczonej studzienki, 

-przebywanie w zasięgu pracującej maszyny budowlanej. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

O programie robót oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w 

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub 

mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy informować pracowników o etapach 

prowadzenia robót i obszarze prowadzenia robót wymagającym zabezpieczenia w danym 

etapie. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.  

Na terenie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 

W miejscu występowania uzbrojenia podziemnego wykopy należy prowadzić ręcznie. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami ochronnymi. Wyznaczyć drogi przewidziane dla 

poruszania się pieszych i pojazdów w trakcie prowadzenia robót. Należy zapewnić środki 

ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane do rodzaju zagrożenia.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Każdorazowo przy rozpoczynaniu robót na danym stanowisku pracownicy mogą 

przystępować do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robót przez 

osobę kierującą robotami. 
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Materiały rozbiórkowe powinny zostać posegregowane i przekazane na odpowiednie 

składowiska.  

Projektowane roboty budowlane nie stanową zagrożenia dla istniejącego drzewostanu, 

wód powierzchniowych oraz gleby. 

7. Przepisy związane z opracowaniem. 

1. Rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

2. Rozporządzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811). 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401). 

 

Opracował: 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, jako autor projektu budowlanego  

 

PLACU ZABAW 

Adres inwestycji: 

Łódź, ul. Sosnowa 9, działka nr 46/1, obr. G-3 

 

oświadczam, że wyżej wymieniony projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. arch. TOMASZ WĄS,  Upr. Bud. Nr  66/97/WŁ 
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Plac zabaw sosnowa 2011 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

0815-02
analogia

Rozebranie nawierzchni betonowej m2

252 m2 252.000
RAZEM 252.000

2 KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

252 m2 252.000
RAZEM 252.000

3 KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.III-IV głębok. 20 cm

m2

247+19 m2 266.000
RAZEM 266.000

4 KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

252*0.35*1.2 m3 105.840
RAZEM 105.840

5 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

252*0.35*1.2 m3 105.840
RAZEM 105.840

6
wycena in-
dywidualna

Opłata za utylizację ziemi m3

252*0.35*1.2 m3 105.840
RAZEM 105.840

7 KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

19 m2 19.000
RAZEM 19.000

8 KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

19 m2 19.000
RAZEM 19.000

9 KNR 2-31
0114-03

Nawierzchnia żwirowa - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

19 m2 19.000
RAZEM 19.000

10 KNR 2-31
0114-04

Nawierzchnia żwirowa -  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna -
za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

19 m2 19.000
RAZEM 19.000

11 KNR 2-31
0502-04 +
KNR 2-31
0815-02

Przełożenie nawierzchni chodnika przy wejściu na plac zabaw m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

12 KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

236 m2 236.000
RAZEM 236.000

13 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 8-32mm  - warstwa dolna o grub.po
zagęszcz. 15 cm

m2

236 m2 236.000
RAZEM 236.000

14 KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 8-32mm  - warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 10

m2

236 m2 236.000
RAZEM 236.000

15 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego  frakcja 5-15mm - warstwa górna o grub.po
zagęszcz. 5 cm

m2

236 m2 236.000
RAZEM 236.000

16
wycena in-
dywidualna

Położenie nawierzchni EPDM - nawierzchnia EPDM gr. 4,5 cm, w płytach
50x50 cm.

m2

116 m2 116.000
RAZEM 116.000

- 3 -
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Plac zabaw sosnowa 2011 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

wycena in-
dywidualna

Położenie nawierzchni EPDM - nawierzchnia EPDM gr. 8 cm, w płytach 50x50
cm.

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

18 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

107.5 m 107.500
RAZEM 107.500

19 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

107.5*0.18*0.29 m3 5.612
RAZEM 5.612

20 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

107.5 m 107.500
RAZEM 107.500

21
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż zestawu zabawowego Karolina kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej Maluch kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż huśtawki ważki z metalowymi nogami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

24
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie - skuter kiwak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie -  tuba kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż linarium giewont kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
wycena in-
dywidualna

Ławki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
wycena in-
dywidualna

Kosze na śmieci szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30 KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim - gr.
5cm, należy wykorzystać humus pochodzący z wcześniejszych robót ziem-
nych

m3

270 m3 270.000
RAZEM 270.000

31 KNR 2-21
0404-02

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia ha

270/10000 ha 0.027
RAZEM 0.027

32 KNR 2-21
0702-03

Ręczna pielęgnacja trawników parkowych m2

270 m2 270.000

- 4 -
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Plac zabaw sosnowa 2011 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 270.000

33 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste m3

(9+6+3)*0.3*0.3 m3 1.620
RAZEM 1.620

34 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

(9+6+3)*0.3*0.3 m3 1.620
RAZEM 1.620

35 KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej, kolor zielony, wysokość 0,8 m, rozstaw słupka
co 2,0 m.

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

36 KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej, kolor zielony, wysokość 1,5 m, rozstaw słupka
co 2,0 m.

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

37 KNR-W 2-02
1803-02

0grodzenie z siatki zgrzewanej, wysokość 1,5 m. Kolor ciemno-zielony. Słupki
na fundamentach punktowych.

m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

38 KNR-W 2-02
1808-10
analogia

Furtki szer. 1,0m z fundamentem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -
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Plac zabaw sosnowa 2011

L
p.

Podstawa Opis Klucz 
wyko-

nawczy

jm Norma Nakłady Cena R M S

1 KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie nawierzchni betonowej
obmiar = 252m2

R:robocizna r-g 0.124900 31.4748
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
2 KNR 2-31

0801-01
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm
obmiar = 252m2

R:robocizna r-g 1.198000 301.8960
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
3 KNR 2-31

0101-07
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm
obmiar = 266m2

R:robocizna r-g 0.499600 132.8936
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-

g
0.008600 2.2876

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

4 KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar = 105.84m3

R:robocizna r-g 1.020000 107.9568
S:Samochód samowyład.do 5t (1) m-

g
0.630000 66.6792

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

5 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9
obmiar = 105.84m3

S:Samochód samowyład.do 5t (1) m-
g

0.030000 28.5768

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

6
wycena in-
dywidualna

Opłata za utylizację ziemi
obmiar = 105.84m3

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
7 KNR 2-31

0105-01
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
obmiar = 19m2

R:robocizna r-g 0.123200 2.3408
M:piasek m3 0.037000 0.7030
M:woda m3 0.001800 0.0342
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

8 KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 7
obmiar = 19m2

R:robocizna r-g 0.008300 1.1039
M:piasek m3 0.012300 1.6359
M:woda m3 0.000600 0.0798
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

9 KNR 2-31
0114-03

Nawierzchnia żwirowa - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
obmiar = 19m2

R:robocizna r-g 0.012200 0.2318
M:pospółka m3 0.098200 1.8658
M:woda m3 0.008000 0.1520
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0.002300 0.0437

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0.012700 0.2413

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

10 KNR 2-31
0114-04

Nawierzchnia żwirowa -  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz.
Krotność = 7
obmiar = 19m2

R:robocizna r-g 0.000200 0.0266
M:pospółka m3 0.012300 1.6359
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M:woda m3 0.001000 0.1330
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0.000100 0.0133

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0.000200 0.0266

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

11 KNR 2-31
0502-04 +
KNR 2-31
0815-02

Przełożenie nawierzchni chodnika przy wejściu na plac zabaw
obmiar = 3.5m2

R:robocizna r-g 0.723400 2.5319
M:płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm (z demonta-
żu)

szt 4.080000 14.2800

M:piasek m3 0.084900 0.2972
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' t 0.018500 0.0648
M:woda m3 0.028600 0.1001
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

12 KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m
obmiar = 236m2

R:robocizna r-g 0.023700 5.5932
M:geowłóknina m2 1.075000 253.7000
M:szpilki do geowłókniny szt 0.094000 22.1840
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:aplikator geowłókniny przyczepny m-

g
0.006900 1.6284

S:ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-
g

0.006900 1.6284

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

13 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 8-32mm  - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
obmiar = 236m2

R:robocizna r-g 0.033300 7.8588
M:tłuczeń kamienny frakcja 8-32mm t 0.318200 75.0952
M:woda m3 0.015000 3.5400
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0.002700 0.6372

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0.038700 9.1332

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

14 KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 8-32mm  - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 10
obmiar = 236m2

R:robocizna r-g 0.001100 2.5960
M:tłuczeń kamienny frakcja 8-32mm t 0.021200 50.0320
M:woda m3 0.001000 2.3600
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0.000200 0.4720

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0.001300 3.0680

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

15 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego  frakcja 5-15mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm
obmiar = 236m2

R:robocizna r-g 0.030400 7.1744
M:tłuczeń kamienny frakcja 5-15mm t 0.169700 40.0492
M:miał kamienny t 0.014300 3.3748
M:woda m3 0.008000 1.8880
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0.002500 0.5900

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0.025600 6.0416

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

16
wycena in-
dywidualna

Położenie nawierzchni EPDM - nawierzchnia EPDM gr. 4,5 cm, w płytach 50x50 cm.
obmiar = 116m2
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
17

wycena in-
dywidualna

Położenie nawierzchni EPDM - nawierzchnia EPDM gr. 8 cm, w płytach 50x50 cm.
obmiar = 120m2

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
18 KNR 2-31

0401-02
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar = 107.5m

R:robocizna r-g 0.148900 16.0068
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
19 KNR 2-31

0402-03
Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar = 5.612m3

R:robocizna r-g 9.880000 55.4466
M:Deski iglaste obrzynane o grubości 19-25 mm klasy
III

m3 0.030000 0.1684

M:piasek m3 0.340000 1.9081
M:woda m3 0.470000 2.6376
M:materiały pomocnicze % 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 1.040000 5.8365

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

20 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
obmiar = 107.5m

R:robocizna r-g 0.245800 26.4235
M:Obrzeże 8x30x100 szary' m 1.020000 109.6500
M:piasek m3 0.006000 0.6450
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' t 0.000100 0.0108
M:woda m3 0.000400 0.0430
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

21
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż zestawu zabawowego Karolina
obmiar = 1kpl.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
22

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej Maluch
obmiar = 1kpl.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
23

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż huśtawki ważki z metalowymi nogami
obmiar = 2kpl.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
24

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie - skuter kiwak
obmiar = 1kpl.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
25

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie -  tuba
obmiar = 1kpl.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
26

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż linarium giewont
obmiar = 1kpl.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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27
wycena in-
dywidualna

Ławki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa.
obmiar = 3szt.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
28

wycena in-
dywidualna

Kosze na śmieci
obmiar = 1szt.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
29

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej.
obmiar = 1szt.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
30 KNNR 1

0526-01
Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim - gr. 5cm, należy wykorzystać humus pochodzą-
cy z wcześniejszych robót ziemnych
obmiar = 270m3

R:robocizna r-g 0.200000 54.0000
S:spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) m-

g
0.040000 10.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

31 KNR 2-21
0404-02

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia
obmiar = 0.027ha

R:robocizna r-g 54.43500
0

1.4697

M:nasiona traw''' kg 180.0000
00

4.8600

S:zaprzęg jednokonny k-g 32.40000
0

0.8748

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

32 KNR 2-21
0702-03

Ręczna pielęgnacja trawników parkowych
obmiar = 270m2

R:robocizna r-g 0.153755 41.5139
M:nasiona traw''' kg 0.001000 0.2700
M:azofoska''' t 0.000050 0.0135
M:woda m3 0.240000 64.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

33 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste
obmiar = 1.62m3

R:robocizna r-g 2.301550 3.7285
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
34 KNR 2-02

0203-01
Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar = 1.62m3

R:robocizna r-g 7.830000 12.6846
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego' m3 1.015000 1.6443
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.006000 0.0097
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.023000 0.0373
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.013000 0.0211
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.610000 0.9882
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-

g
0.110000 0.1782

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

35 KNR-W 2-
02 1803-02

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej, kolor zielony, wysokość 0,8 m, rozstaw słupka co 2,0 m.
obmiar = 9.5m

R:robocizna r-g 1.090000 10.3550
M:słupki z rur stalowych' szt 0.433300 4.1164
M:Siatka zgrzewana m2 0.800000 7.6000
M:linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm kg 0.383760 3.6457
M:zaprawa cementowa M15 m3 0.002000 0.0190
M:farba olejna nawierzchniowa dm

3
0.030600 0.2907

M:materiały pomocnicze % 1.500000
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S:środek transportowy m-
g

0.008400 0.0798

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

36 KNR-W 2-
02 1803-02

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej, kolor zielony, wysokość 1,5 m, rozstaw słupka co 2,0 m.
obmiar = 16m

R:robocizna r-g 1.090000 17.4400
M:słupki z rur stalowych szt 0.433300 6.9328
M:Siatka zgrzewana m2 1.500000 24.0000
M:linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm kg 0.383760 6.1402
M:zaprawa cementowa M15 m3 0.002000 0.0320
M:farba olejna nawierzchniowa dm

3
0.030600 0.4896

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-

g
0.008400 0.1344

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

37 KNR-W 2-
02 1803-02

0grodzenie z siatki zgrzewanej, wysokość 1,5 m. Kolor ciemno-zielony. Słupki na fundamentach punktowych.
obmiar = 3.2m

R:robocizna r-g 1.090000 3.4880
M:słupki z rur stalowych szt 0.433300 1.3866
M:Siatka zgrzewana m2 1.500000 4.8000
M:linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm kg 0.383760 1.2280
M:zaprawa cementowa M15 m3 0.002000 0.0064
M:farba olejna nawierzchniowa dm

3
0.030600 0.0979

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-

g
0.008400 0.0269

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

38 KNR-W 2-
02 1808-10
analogia

Furtki szer. 1,0m z fundamentem
obmiar = 1kpl.

R:robocizna r-g 18.70000
0

18.7000

M:furtki szer. 1,0m z fundamentem kpl 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa dm

3
1.620000 1.6200

M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0.010000 0.0100
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-

g
0.020000 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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Plac zabaw sosnowa 2011 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 864.9351

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

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

1. woda m3 75.7677 75.7677
2. płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm (z

demontażu)
szt 14.2800 14.2800

3. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0100 0.0100
4. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.9882 0.9882
5. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0097 0.0097
6. zaprawa cementowa M15 m3 0.0574 0.0574
7. azofoska''' t 0.0135 0.0135
8. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0211 0.0211
9. szpilki do geowłókniny szt 22.1840 22.1840

10. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0373 0.0373
11. farba olejna nawierzchniowa dm3 2.4982 2.4982
12. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35'
t 0.0755 0.0755

13. nasiona traw''' kg 5.1300 5.1300
14. linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm kg 11.0139 11.0139
15. słupki z rur stalowych' szt 4.1164 4.1164
16. Deski iglaste obrzynane o grubości 19-25

mm klasy III
m3 0.1684 0.1684

17. pospółka m3 3.5017 3.5017
18. miał kamienny t 3.3748 3.3748
19. piasek m3 5.1891 5.1891
20. słupki z rur stalowych szt 8.3194 8.3194
21. beton zwykły z kruszywa naturalnego' m3 1.6443 1.6443
22. Siatka zgrzewana m2 36.4000 36.4000
23. furtki szer. 1,0m z fundamentem kpl 1.0000 1.0000
24. geowłóknina m2 253.7000 253.7000
25. mieszanka betonowa m3 5.8365 5.8365
26. Obrzeże 8x30x100 szary' m 109.6500 109.6500
27. tłuczeń kamienny frakcja 5-15mm t 40.0492 40.0492
28. tłuczeń kamienny frakcja 8-32mm t 125.1272 125.1272
29. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. środek transportowy m-g 0.1782
2. środek transportowy m-g 0.2611
3. zaprzęg jednokonny k-g 0.8748
4. aplikator geowłókniny przyczepny m-g 1.6284
5. ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 1.6284
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7562
7. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2.2876
8. spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 10.8000
9. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 18.5107

10. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 95.2560
RAZEM

Słownie:  

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


