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Renowacja plaży i rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w m. Łopuszka Mała
Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1 Renowacja plaży i rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej przy zbiorniku 
wodnym w m. Łopuszka Mała
1.1 Renowacja plaży

1 Analiza 
własna

Dostawa piasku plażę (grubość podłoża z piasku 20cm piasek rzeczny) m3 400

2 KNR 2-01 
0505/01

Analogia Plantowanie ręczne piasku na plaży i boisku m2 2.000

1.2 Remont boiska do siatkówki plażowej
3 KNR 2-01 

0205/02
Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km (Wykonanie 
boiska do piłki siatkowej plażowej o wym 8x16 m głebokość wykopu 20cm)

m3 25,6

4 Analiza 
własna

Dostawa piasku na boisko (grubość podłoża z piasku 20cm piasek rzeczny) m3 25,6

5 KNR 2-01 
0505/01

Analogia Plantowanie ręczne piasku na plaży i boisku m2 128

6 Analiza 
własna

Demontaż istniejących słupków do siatkowki szt 2

7 KNR 2-23 
0309/02

Dostawa i osadzenie tulei do słupków do siatkówki (tuleja do słupków aluminiowych, wys. 46 cm, 
wymiar wewnętrzny 123 x 103 mm, +/- 10%)

szt 2

8 KNR 2-23 
0310/02

Zakup i ustawienie w gotowych otworach (tulejach) słupków do gry w siatkówkę plażową (słupki 
kompatybilne z tulejami opisanymi w poz. nr 7 kosztorysu, w skład kompletu słupków wchodzi:   - 
słupek z urządzeniem naciągowym z rolką górną do zaczepienia linki i zestawem uchwytów do 
wiązania linek odciągowych siatki.  - słupek z zestawem uchwytów hakowych do zaczepienia linki i 
wiązania linek odciągowych siatki.  - korbka do naciągu siatki. Wszystkie elementy bezpiecznie 
wykończone, wystające elementy osłonięte nakładkami plastikowymi.  Konstrukcja słupków powinna  
umożliwiać ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 - 250 cm.  Wszystkie elementy 
słupków malowane proszkowo w kolorze w kolorze żółtym (RAL 1023).

kpl 1

9 Analiza 
własna

Zakup piłek do siatkówki (piłka wykonana z wysokiej jakości materiałów syntetycznych, rozmiar 5, 
kolor niebiesko - żółty)

szt 3

10 Analiza 
własna

Zakup siatki do gry (siatka do siatkówki plażowej wykonana z polipropylenu o grubości 3 mm, kolor 
czarny, wymiar 8,5 x 1 m, wyposażona w linkę kevlarową, boki usztywnione prętem z włókna 
poliestrowego)

szt 1

1.3 Informastruktura rekreacyjno - wypoczynkowa
11 Analiza 

własna
Dostawa i montaż stojaka na rowery (stojak metalowy 4 - stanowiskowy, elementy metalowe 
ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewiającymi odporność na warunki atmosferyczne, 
wymiary 226 x 54 x 27 cm +/- 10%)

szt 2

12 Analiza 
własna

Dostawa i montaż ławek parkowych (konstrukcja ławki stalowa, elementy metalowe ocynkowane i 
malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporoność na warunki atmosferyczne, siedzisko i 
oparcie wykonane z drewna iglastego, elementy derwniane impregnowane próżniowo, wyszlifowane, 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, wymiary 182,5 x 48 x 77 
cm +/- 10 %)

szt 5

13 Analiza 
własna

Dostawa i montaz koszy na śmieci (wykoanany z blachy, na stałe osadzany w gruncie, elementy 
metalowe ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na szkodliwe 
działanie warunków atmosferycznych, poj. 35 l)

szt 3
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