
PSBUD Piotr wirzy ski Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Gru-
dzi dz

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie kszta towania terenów zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie kszta towania parków
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk adania chodników i asfaltowania
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45316000-5 Instalowanie systemów o wietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI   : Budowa urz dzenia ma ej architektury - rampy skatepark wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej.
ADRES INWESTYCJI   : Dz. nr 281/1, obr. 0015 Radzy  Che mi ski
INWESTOR   : Gmina Miasto i Gmina Radzy  Che mi ski
ADRES INWESTORA   : Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzy  Che mi ski
BRAN A   : Budowlana

SPORZ DZI  KALKULACJE   : mgr in . Piotr wirzy ski
DATA OPRACOWANIA   : 21.02.2022

Stawka roboczogodziny   :
Poziom cen   : Sekocenbud IV kw. 2021 r.

NARZUTY
  Koszty po rednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            z
Podatek VAT   :            z
Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

Informacje dodatkowe
Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona  wizji lokalnej w terenie celem zapoznania si  ze specyfik  oraz zakresem
prowadzonych robót.
W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek niejasno ci b  w przypadku zauwa enia b dów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powi
nien powiadomi  o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem ostatecznego wyja nienia wykrytych b dów i niejasno ci mog
cych wp yn  na wycen  prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
21.02.2022

Data zatwierdzenia

11 Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy urz dzenia rekreacyjno-sportowego - mini rampy skatepark na terenie po onym w
Radzyniu Che mi skim w rejonie ulicy Ks. Ma kowskiego, ulicy Przykop, oraz ulicy Tysi clecia realizowany w ramach zadania "Budowa miejs-
ca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Che mi skim" wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania 19.2 "Wspar-
cie na wdra anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo eczno " obj tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
W chwili obecnej istniej cy teren rekreacyjno-wypoczynkowy posiada szereg atrakcji u ytkowych, które przeznaczone s   w g ównej mierze dla
dzieci i m odzie y szkolnej. Budowa dodatkowego urz dzenia rekreacji ruchowej jakim jest mini rampa skatepark stanowi  b dzie dalszy etap
rozbudowy terenu.

2. Podstawowy zakres prac inwestycyjnych:
" Zdj cie humusu oraz reprofilacja terenu w pó nocnej cz ci dzia ki
" Wykonanie podbudowy pod nawierzchni  z kostki betonowej
" Wykonane nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrze ami - opornikami betonowymi
" Dostawa i monta  urz dzenia rampy skatepark
" Dostawa i monta  lampy solarnej
" Rekultywacja terenu zieleni - zasiew trawy
" Uprz tni cie terenu
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Kosztorys inwestorski1 PRZEDMIAR ROBÓT

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

1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
1

d.1
KNR 2-01
0126-01 1)

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za pomoc  spy-
charek

m2

220.0 m2 220.000
RAZEM 220.000

2
d.1

KNR 2-01
0212-08 1)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adowczy-
mi na odl.do 1 km - za adunek urobku sk adowanego w ha dach

m3

poz.1*0.15 m3 33.000
RAZEM 33.000

3
d.1

KNR 2-01
0214-02 1)

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

poz.2 m3 33.000
RAZEM 33.000

4
d.1

KNR-W 2-
01 0201-10
2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o pojemno ci ki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km - korytowanie oraz reprofilacja skarpy terenowej

m3

(13.5*10.0)*0.15+15*1.5*0.3 m3 27.000
RAZEM 27.000

5
d.1

KNR 2-01
0214-02 1)

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

poz.4 m3 27.000
RAZEM 27.000

6
d.1

KNNR 6
0103-01 3)

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane r cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

13.5*10.0 m2 135.000
RAZEM 135.000

7
d.1

KNR 2-31
0114-01 4)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu
20 cm - nawierzchnia w centrum okr gu

m2

13.5*10.0 m2 135.000
RAZEM 135.000

8
d.1

KNNR 6
0502-02 3)

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wype nieniem spoin piaskiem

m2

13.5*10.0 m2 135.000
RAZEM 135.000

9
d.1

KSNR 6
0404-02 5)

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wype nio-
ne piaskiem

m

13.5*2+10.0*2 m 47.000
RAZEM 47.000

10
d.1

KNR 2-21
0218-03 6)

Roz cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie p askim m3

(220.0-180.0)*0.15 m3 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

KNR 2-23
0208-02 7)

Jednokrotne zag szczanie pod a lub warstwy wegetacyjnej walcem g adkim ha

(220.0-180.0)/10000 ha 0.004
RAZEM 0.004

12
d.1

KNR 2-21
0405-05 6)

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie p askim przy uprawie mecha-
nicznej na gruncie kat. III z nawo eniem

ha

poz.11 ha 0.004
RAZEM 0.004

2 Dostawa i monta  rampy skateparku
13
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  rampy skatepark szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  stojaka na rowery szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  lampy solarnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys inwestorski1 OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
5 WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
6 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
7 Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
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