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Miejsce rekreacji
Budowa: Miejsce rekreacji

obiekt : Miejsca rekreacji

PRZEDM|AR lNu\lEsToRsKl

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

1 l. Zakup wyposażenia i montż placu zabaw, w Ęm:
Kod CPV: 37535200-9

1 kalkulacja włas 2,000 kpl
1. Hustawka wagowa podwójna metalowa, osadzona w gruncie pży pomocy stalowych kotew z
zabetonowaniem na gł. 60 cm, słupy nośne z giętych rur, elementy stalowe malowane proszkowo w
koloze uzgodnionym z inwestorem. siedziska huśtawkowe z płyty polietylenowej, drewna łitego
bezrdzeniowego impregnowanego lub gumowane. Łańcuchy zawiesi i elementy złaczne
ocynkowane, hy elemeniów złącznych osłonięte plastikowymi korkami, wymiary huśtawki; szer.
około 371 cm rozstaw ramion okolo 1 57 cm i wys, około 235 cm do górnej belki. Siedziska na wys.
około 52 cm od poziomu terenu- piasku. szczegóły umiejscowienia uządzenia na mapce
sytuacyjnej Strefa bezpieczeństwa: 371 x 750 cm. Podane wyzej parametry oraz szczegóły
konstrukcyjne urządzeń określająwymagania lnwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych
parametrów.

Kod CPV: 37535200-9

2 kalkulacja włas 1,000 kpl
2. Hustawka wagowa 

-Ważka 
"podwójna metalowa lub inna parametrowo równoważna osadzona w

gruncie pzy pomocy stalowych kotew z zabetonowaniem na gł. 60 cm, słupy nośne i belka z
giętych rur, elementy stalowe malowane proszkowo w koloze uzgodnionym z inwesiorem.
aiałllio!,a h,,:ł^..,l,^,.,^, hl, A, ^^li^ł.,l^^^..,^: f _^.,._^ l:r^-^§ieozisKa nusiawKowe z piyTy poiieiyieno,v,v€j, 0i,ewna iiiego bezrdzeniowego impiegnowanego iub
gumowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. wymiary huśtawki: szer,
okolo 39 cm, długośó ramion okolo 316 cm i wys. około 108 cm do górnego uchwytu belki.
siedziska na wys. około 72cmod poziomu terenu- piasku. szczegóły umiejscowienia uządzenia
na mapce sytuacyjnej. Sirefa bezpieczeńsiwa: 339 x 616 cm. Podane wyżej parametry oraz
szczegóły konstrukcyjne urządzeń określająwymagania lnwestora, dopuszcza się niewielkie
zmiany podanych parametrów.

Kod CPV: 37535200-9

3 kalkulacja włas 2,000 kpl
3. Karuzela tarczowa bez siedziska - elementy metalowe wykonane ze stali węglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej pzed korozją malowaniem proszkowym. podłoga karuzeli to
odpowiednio wycięta laserem blacha a|uminiowa ryflowana gr. 4 mm antypoślizgowa. w spodniej
części platformy pżymocowana blacha o szer, 30 cm aapobiegająca zakleszczeniu się nogi
dziecka.Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane ogniowo wraz z nakrętkami. karuzela
osadzona w gruncie pzy pomocy stalowych kotew z zabetonowaniem na gł. 5,1 cm,. , Wymiary
zestawu: wys,ok. 80 cm, wysokość do podłogi ok. ,1 

2 cm, średnika tarczy karuzeli 1 50 cm, strefa
bezpieczeństwa: 5,50 * 

5,50 m. Szczegóły umiejscowienia uządzenia na mapce sytuacyjnej,
podane wyzej parametry oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeńokreślająwymagania lnwestora,
dopuszcza się niewielkie zmiany podanych parametrów,

Kod CPV: 37535200-9

4 kalkulacja wła, 

- 

1 000 knl

i 4. PlAsKoWNlCA z torem do gry w kapsle, z drewna sosnowego wyselekcjonowanego,
impregnowanego powiezchniowo, osadzona w gruncie pzy pomocy stalowych kotew z
zabetonowaniem na gł, 30 cm, elementy stalowe malowane proszkowo, polączenia śrubowe
osłonięte estetycznymi zaślepkami z tnrvałego twozywa sztucznego i z wypełnieniem wnętza
piaskiem płukanym gr. 0,00 do 0,22mm, Wymiary piaskownicy: okolo 303x 303 cm iwys, 30 cm,
szczególy umiejscowienia uządzenia na mapce sytuacyjnej, sirefa bezpieczeństwa: 603 x 603 cm
podane wyżej parametry oraz szczegĄ ko,nstrukcyjne uządzeń określająwymagania lnwestora,
dopuszcza się niewielkie zmiany podanych parameków.

Kod CPV: 37535200-9

S kalkulacja włas 2,000 kpl

i 5. ŁAWM z rur pzenośna z oparciem iszerokim siedziskiem- konstrukcja meialowa ze stali
węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej pzed korozją malowaniem proszkowym, siedzisko i

oparcie ławki wykonane z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie z rdzeniem, również
bezrdzeniowe o śr. od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, ompregnowane próźniowo -
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Miejsce rekreacji
1 . l. zakup Wyposażenia i montaż placu zabaw, W tym :

Sh:2

ciśnieniowo bezchromowym środkiem impregnacyjnym. Wszystkie elementy metalowe
zabezpieczone aniykorozyjnie, ocynkiem ogniowo. Wymiary; dł. ok. 180 cm, szer. ok, 65 cm ,

wysokość siedzenia ok, 45 cm, wys. ok, ławki 78 cm. Strefa bezpieczeństwa: brak Szczególy
umiejscowienia uządzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyzej parametry oraz szczegóy
konstrukcyjne unądzeń określająwymagania lnwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych
parametrów.

Kod CPV: 37535200-9

6 kalkulacja włas 1,000 kpl

6. KOSZ na śmieci z daszkiem - konstrukcja wsporna sialowa z kształtownika. Daszek kosza oraz
kosz o poj. 45 l. z blachy ocynkowanej lakierowanej gr, 1,5 mm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie, malowana proszkowo, Wymiary kosza; okolo dł. 103 cm, szer, całkowita ok. 43
cm, szer.daszku ok. 37 cm, z montażem na metalowych kotwach do podłoża na gł. 60 cm z
obetonowaniem. strefa bezpieczeństwa; brak. szczegóły umiejscowienia uządzenia na mapce
sytuacyjnej, podane wyźej parametry oraz szczegoły konstrukcyjne uządzeń określająwymagania
lnwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych parametrów.

Kod CPV: 37535200-9

7 kalkulacja włas 1,000 kpl
7. poMosT tunelovly z2 trapami wejściowymi i tunelem polietylenowym - elementy metalowe ze
staIi vlęglor""ej konstrukcy,,jnej zabezpieczonej pzed korozjąmalo,,vaniem proszkowym. Elemeniy
łączeniowe to śruby ocynkowanewrazznakrętkami. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie, malowana proszkowo. pomost osadzony w gruncie pvy pomocy stalowych kotew
z zabetonowaniem na gł. 60 cm, iunel polietylenowy zamocowany na 4 słupach nośnych o ozekroju
kwadratowym 9 x g cm, trapy wejściowe w postaci płyt wykonane z polietylenowego twozywa
sztucznego HDPE. Wymiary zestawu pomostu tunelowego; około dł. 482 cm, szer. ok, 94 cm,
wys. 171 cm. Strefabezpieczeństwa:782cmx394cm. Szczegolyumiejscowieniauządzenia
na mapce sytuacyjnej, podane wyżej parameiry oraz szczegoły konstrukcyjne uządzeń określają
wymagania lnwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych paramehów.

Kod CPV: 37535200-9

2 ll, Wykonanie bezpiecznej nawiezchniplacu zabaw
Kod CPV: 45112720Ą

KNR 201-01 14-02-00 WACETOB Warszawa

Roboty pomiarowe pzy powiezchniowych robotach ziemnych - pod nawiezchnie placów zabaw

Kod CPV : 45112720-8 d

9 KNNR 006_0101_02_00 MRRiB 289,000 m2
koryta w ziemi pod zasypanie piaskiem miejsca, wykonane mechanicznie i ręcznie, w gruncie
kat.ll_Vl, pzy głębokości koryta 35 cm

Kod CPV: 45112720Ą

] 10 KNNR 001-0202-08-00 MRRiB 86,700 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi- transpoń urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km, pzy pojemności łyzki koparki: 0,60 m3 igrunt kat. ll|-|V i

samochód do 5 v

Kod CPV: 45112720Ą

11 KNNR 010-2402-06-00 WACETOBWarszawa 2,890100m2
Wzmocnienie podłoza pod placem zabaw pod warstwą piasku - geowłókniną

12 KNR 231-1401-02-00 lGM Warszawa '101 150 m3
Dostawa i uzupełnienie piaskiem płukanym, suchym, sońowanym gr, a - 2,2 mm placu zabaw na
głębokość 30 i 35 cm

Kod CPV; 45112720Ą

_13 KNR 201-0505-01-00 |ZO|EPBORGBUDW-wa 289,000 m2

1 *' Ręczne plantowanie iwyńwnanie powiezchni placu zabaw

Kod CPV: 45112720Ą
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