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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Podstawa opracowania
Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 z 08.06.2004 r.
poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projek-
towych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i Rozporządzenia Ministra Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budo-
wlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z par. 2 pkt ust. 2 w/w Rozporządzenia z 18 maja 2004 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. par. 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej ro-
bót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towarów i usług.
3. Dane składników cenowych
Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2019 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2019 - stawki średnie dla robót inwestycyjnych
Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2019 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych
Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2019 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych yjnych
 
Zakres zamówienia obejmuje:
4.1. URZĄDZENIA SIŁOWO – REKREACYJNE
Zaprojektowano cztery urządzenia – trzy siłowe i jedno rekreacyjne.
Dwa z urządzeń siłowych przewidziano jako podwójne.
Urządzenia odporne na warunki atmosferyczne, elementy stalowe
ocynkowane ogniowo. Posadowienie na fundamencie betonowym wg
wytycznych danego producenta.
4.1.1. URZĄDZENIE SIŁOWE - ORBITREK + WIOŚLARZ – 1 szt.
Urządzenie podwójnego typu składające z orbitreka i wioślarza mocowanych
naprzeciw siebie do słupa.
Konstrukcja nośna, elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo
St3 (R35). Instrukcja użytkowania wygrawerowana na tabliczce metalowej.
Rączki, uchwyty i zaślepki z tworzywa sztucznego. Element maskujący
i nakładka z aluminium. Łożyska zamknięte bezobsługowe.
Elementy stalowe malowane proszkowo dwukrotnie, słup w kolorze niebieskim
RAL 5002, urządzenie w kolorze szarym RAL 7032.
Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton B30
4.1.2. URZĄDZENIE SIŁOWE – WAHADŁO + PRASA – 1 szt.
Urządzenie podwójnego typu składające z wahadła i prasy mocowanych
naprzeciw siebie do słupa.
Konstrukcja nośna, elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo
St3 (R35). Instrukcja użytkowania wygrawerowana na tabliczce metalowej.
Rączki, uchwyty i zaślepki z tworzywa sztucznego. Element maskujący
i nakładka z aluminium. Łożyska zamknięte bezobsługowe.
Elementy stalowe malowane proszkowo dwukrotnie, słup w kolorze niebieskim
RAL 5002, urządzenie w kolorze szarym RAL 7032.
Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton B30
4.1.3. URZĄDZENIE SIŁOWE – DRABINKI – 1 szt.
Na urządzenie składa się drabinka pionowa i pozioma wraz z trzema drążkami
w poziomie.
Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, słupy
w kolorze niebieskim RAL 5012, drążki w kolorze szarym RAL 9006.
Elementy łączone i słupy od góry zaślepione nakładkami maskującymi.
Wymiary 300x270cm, wysokość 250cm.
4.1.4. URZĄDZENIE REKREACYJNE – TRAMPOLINA ZIEMNA – 1 szt.
Trampolina wkopana w ziemie o wymiarach maty 200x250 (strefa skoku)
wykonana z lamelek z tworzywa sztucznego nawleczonego na stalowe linki
w otulinie PCV. Mata mocowana do obudowy sprężynami po obwodzie.
Obudowa trampoliny ze stali ocynkowanej ogniowo. Rama pokryta płytami
EPDM.
Konstrukcja powinna zapewniać dostęp do wnętrzu w celu konserwacji.
4.2. MAŁA ARCHITEKTURA
W ramach przedmiotu opracowania zaprojektowano elementy małej
architektury jak ławki, kosze, lampy. Urządzenia odporne na warunki
atmosferyczne, elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Posadowienie na
fundamencie betonowym wg wytycznych danego producenta.
4.2.1. ŁAWKI (z recyklingu) – 4 szt.
Ławka wykonana w całości z materiału pochodzącego z recyklingu.
Wymiary 179x57x70. Wysokość siedziska 43cm.
Siedzisko i oparcie w kolorze jasnobrązowym, rama w kolorze czarnym.
4.2.2. KOSZE (z recyklingu) – 2 szt.
Kosz o pojemności 60L ze stalowym pojemnikiem wewnętrznym, na rzucie koła
o średnicy 40cm i wysokości 72cm. Osłona zewnętrzna wykonana z aluminium
z recyklingu. Listwy imitujące drewno w kolorze jasny dąb.
4.2.3. LAMPY SOLARNE LED – 3 szt.
Zaprojektowano trzy lampy solarne LED o mocy źródła światła 12W (ilość diod
LED 12x1V). Moc panelu solarnego 27W (+/-15%) 15V/1,8A, panel krzemowy
monokrystaliczny. Temperatura światła 4000-7500K. Natężenie światła 12-20lux.
Żywotność >50 000h. Temperatura pracy -20 – +60. Stopień szczelności IP65.
Akumulator żelowy 12V 38Ah. Powierzchnia oświetlona o średnicy 6m.
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Lampa solarna LED aluminiowa anodowana wyposażona w panel słoneczny
z kontrolerem i czujnikiem zmierzchowym oraz akumulator. Pilot zdalnego
sterowania umożliwia włączenie/wyłączenie, ustawienie czasu i jasności
świecenia oraz sposobu ładowania. Kontroler zabezpieczający przed
rozładowaniem czy zwarciem akumulatora. Natężenie światła 100%
w pierwszych 4 godzinach pracy, 50% do wschodu słońca. Praca przez 5-7
pochmurnych dni.
Lampy należy dopasować do istniejących lamp zamontowanych w pobliżu
wieży widokowej.
4.2.4. TABLICA Z REGULAMINEM – 1 szt.
Tablica na podkładzie z blachy ocynkowanej min 1,25mm zabezpieczona
z tyłu warstwą lakieru. Tablica o wymiarach min. 50x70cm mocowana do
ogrodzenia.
4.2.5. OGRODZENIE
Projektuje się remont istniejącego ogrodzenia polegający na jego odświeżeniu
poprzez oczyszczenie i malowanie. Kolor grafitowy.
4.3. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Wzdłuż wschodniej oraz południowej granicy zakresu opracowania
zaprojektowano ciąg pieszy wykonany z kostki betonowej z obrzeżem
betonowym. W południowo-wschodnim narożu zaplanowano plac
o nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych z obrzeżem bezpiecznym –
elastycznym.
4.3.1. KOSTKA BETONOWA
Kostka betonowa o grubości 6 cm, obrysy o falowej strukturze i zróżnicowanych
powierzchniach licowych z nieregularną siatek spoin.
Kostki w formatach 13,9x10,4; 13,9x13,9; 13,9x17,4; 13,9x20,9.
Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100cm w kolorze grafitowym.
WARSTWY NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
• kostka betonowa gr. 6cm
• podsypka – piasek 0-4mm, grys 2-8mm – 5cm
• podbudowa – kruszywo łamane 0,-31,5mm – 20cm
• grunt rodzimy
4.3.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Nawierzchnia bezpieczna w kolorze pomarańczowym z płyt elastycznych
wykonanych z granulatu gumowego SBR mieszanego z klejem
poliuretanowym. Wierzchnia warstwa płyt pokryta nakładką z granulatu EPDM.
Płyty w rozmiarze 50x50x8cm.
Krawężnik elastyczny wykonany z granulatu gumowego SBR i kleju
poliuretanowego z pokryciem z granulatu EPDM. Kolor pomarańczowy.
WARSTWY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ – ELASTYCZNEJ
• płyta EPDM 50x50x8cm
• kruszywo łamane 0,05-5mm, gr. 5cm
• kruszywo łamane (kruszone) 4-30mm stabilizowane mechanicznie,
gr. 15cm
• geowłóknina
• grunt rodzimy
 
4.4. BILANS TERENU
powierzchnia zakresu opracowania – 1 511,48m2
powierzchnia biologicznie czynna – 1 280,39m2
powierzchnia nawierzchni utwardzonej (kostka) – 159,03m2
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – 49,004m2
obrzeże betonowe – 182,94mb
obrzeże elastyczne bezpieczne – 21,10mb
palisada – 50,04mb
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Dąbrówka Szczepanowska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Powierzchnia wielofunkcyjna

1.1 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1511.48 m2 1511.480
RAZEM 1511.480

1.2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

1511.48 m2 1511.480
RAZEM 1511.480

1.3 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

1280.39*0.20 m3 256.078
RAZEM 256.078

1.4 KNR 4-01
0108-03
analogia

Transport ziemi m3

256.078 m3 256.078
RAZEM 256.078

1.5 KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem m2

1280.39 m2 1280.390
RAZEM 1280.390

1.6 KNR 2-21
0702-06

Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

1280.39 m2 1280.390
RAZEM 1280.390

1.7 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

159.03+49.004 m2 208.034
RAZEM 208.034

1.8 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do gł. 31 cm
Krotność = 2.2

m2

208.034 m2 208.034
RAZEM 208.034

1.9 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15
cm- kruszywo 0-31,5 mm

m2

208.034 m2 208.034
RAZEM 208.034

1.10 KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem wokół powierzchni wielofunkcyjnej m3

(182.94+21.1)*0.20*0.15 m3 6.121
RAZEM 6.121

1.11 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

182.94 m 182.940
RAZEM 182.940

1.12 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z nakładką gumo-
wą z wyp.spoin piaskiem

m

21.10 m 21.100
RAZEM 21.100

1.13 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr. 5 cm, kształt kostki np. urbanit

m2

159.03 m2 159.030
RAZEM 159.030

1.14 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych m2

49.004 m2 49.004
RAZEM 49.004

2 Urządzenia sportowo-rekreacyjne
2.1 KNR 2-21

0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia ŁAWKA Z OPARCIEM Z RECYKLINGU kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

2.2 KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia KOSZ NA ŚMIECI Z RECYKLINGU kpl

1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2.3 KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia SIŁOWNIA TERENOWA - WIOŚLARZ + ORBI-
TREK

kpl

1 kpl 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

2.4 KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia SIŁOWNIA TERENOWA – WAHADŁO + PRA-
SA NOŻNA

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.5 KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia TRAMPOLINA ZIEMNA 2,50X2,0 M kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.6 KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia DRABINKA WYTRZYMAŁOŚCIOWO-SIŁOWA
2,70*3,0 M

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Zabezpieczenie skarpy palisadą
3.1 KNR 2-31

0401-06
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

50.04 m 50.040
RAZEM 50.040

3.2 KNR 2-31
0402-04

Ława pod palisadę betonowa z oporem m3

50.04*0.30*0.30 m3 4.504
RAZEM 4.504

3.3 KNR 2-31
0403-04

Palisada betonowa wys. 80 cm na podsypce cem.piaskowej m

50.04 m 50.040
RAZEM 50.040

4 Ogrodzenie
4.1 KNR 2-23

0401-01
analogia

Remont istniejącego ogrodzenia - naciągnięcie siatki m

160.30 m 160.300
RAZEM 160.300

5 Lampy solarne
5.1 KNR 5-10

0708-01
Lampa parkowa solarna LED 12W szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6 Tablica informacyjna
6.1 KNR 2-01

0312-07
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m
(kat.gr.IV)

dół.

1 dół. 1.000
RAZEM 1.000

6.2 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0.35*0.35*0.70 m3 0.086
RAZEM 0.086

6.3 KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia TABLICA Z REGULAMINEM kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7 Obsługa geodezyjna
7.1 KNR 2-01

0122-01
analogia

Obsługa geodezyjna m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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