
N-BUD Krzysztof Nowak 78-400 Szczecinek, ul. Wodoci ągowa 5e/7.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Urządzenie placu zabaw wraz z  zagospodarowaniem terenów zielonych i montaŜem elementów małej ar-

chitektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej w Międzyzdrojach.
ADRES INWESTYCJI   :     72-500 Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojna, działka nr 50/1 i 50/2, obręb nr 20.
INWESTOR   :     Gmina  Międzyzdroje
ADRES INWESTORA   :     72-500  Międzyzdroje, ul. KsiąŜąt Pomorskich nr 5.
BRANśA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Krzysztof Nowak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     04.01.2013 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.01.2013 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



7-Kosztorys inwestorski-Dąb Karczmarz-Międzyzdroje-17052012.prdDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Wykonanie dokumentacji 1 1
2 Przygotowanie terenu:prace rozbiórkowe, 2 11
3 Remont i utwardzenie  nawierzchni 12 26
4 Dostawa i montaŜ elementów małej architektury. 27 30
5 WyposaŜenie placu zabaw 31 33
6 Wykonanie trawników i nasadzeń zieleni. 34 42
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Urządzenie placu zabaw z zagospodarowaniem terenów ziel onych i monta Ŝ elementów małej architektury.

1 Wykonanie dokumentacji 
1

d.1
Wykonanie dokumentacji: zagospodarowanie terenu, kosztorys inwestorski, przedmiar
robót.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Przygotowanie terenu:prace rozbiórkowe, 
2

d.2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betono-
wych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

6.75*2.75 m2 18.563
1.50*1.00 m2 1.500

RAZEM 20.063
3

d.2
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

12.60*2.10*0.15 m3 3.969
RAZEM 3.969

4
d.2

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo-
i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

poz.2*0.05*1.2 m3 1.204
poz.3*1.2 m3 4.763

RAZEM 5.967
5

d.2
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kaŜdy następny 1 km, docelowa odległość 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.4 m3 5.967
RAZEM 5.967

6
d.2

Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

Ścinanie drzew miękkich - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm średnicy pnia, docelowa śred-
nica 140 cm.
Krotność = 15

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 140 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków. ha

10.0*1.00*0.0001 ha 0.001
RAZEM 0.001

10
d.2

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

11
d.2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycha-
rek

m2

<dz.nr 50/1>0.0643*10000 m2 643.000
<dz.nr 50/2>0.0578*10000 m2 578.000
Minus nawierzchnie
<dojazd do posesji>-poz.14 m2 -134.100
<strefa ochronna przy dąbie >-3.14*5.0*5.00 m2 -78.500
<ścieŜki dla pieszych>-281.375 m2 -281.375
<zielnik>-(5.0*3.0) m2 -15.000

RAZEM 712.025
3 Remont i utwardzenie  nawierzchni

12
d.3

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie.

ha

<dz.nr 50/1>0.0643 ha 0.064
<dz.nr 50/2>0.0578 ha 0.058

RAZEM 0.122
13

d.3
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-
IV głębokości 20 cm

m2

<dojazd do posesji>28.50*5.0 m2 142.500
<minus trawnik>-10.50*0.80 m2 -8.400
<ścieŜka dla pieszych>(14.29+7.15+8.60+3.0+16.60+14.30+5.0+7.50*2)*3.50 m2 293.790
<ścieŜka dla pieszych>(4.65+2.35+13.75)*2.0 m2 41.500

RAZEM 469.390
14

d.3
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-
IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości, docelowa głębokość 30 cm.
Krotność = 2

m2

<dojazd do posesji>28.50*5.0 m2 142.500
<minus trawnik>-10.50*0.80 m2 -8.400
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RAZEM 134.100

15
d.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.14*0.30*1.25 m3 50.288
RAZEM 50.288

16
d.3

Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV, docelowa
odl. 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.15 m3 50.288
RAZEM 50.288

17
d.3

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2

<dojazd do posesji>28.50*5.0 m2 142.500
<minus trawnik>-10.50*0.80 m2 -8.400
A  (suma częściowa) -----------------

m2 134.100
<ścieŜka>21.8*3.0 m2 65.400
<ścieŜka>28.20*3.0 m2 84.600
<ścieŜka>16.5*3.0 m2 49.500
<ścieŜka>(4.65+2.35+13.75)*1.50 m2 31.125
<ławki>(2.60*1.25)*6 m2 19.500
<chodnik dla rowerów>(7.5*2.5+5.0*2.5) m2 31.250
B  (suma częściowa) -----------------

m2 281.375
RAZEM 415.475

18
d.3

Podbudowa z kruszywa naturalnego  0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.17 m2 415.475
RAZEM 415.475

19
d.3

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu, docelowa grubośc 10 cm.
Krotność = 10

m2

-poz.17 m2 -415.475
RAZEM -415.475

20
d.3

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z
cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.14 m2 134.100
RAZEM 134.100

21
d.3

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z
cementu 3 % - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, docelowa gru-
bość 10 cm.
Krotność = 2

m2

poz.20 m2 134.100
RAZEM 134.100

22
d.3

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

<dojazd do posesji>28.40+10.50+2.0 m 40.900
<ścieŜka>21.8+12.0+1.25*2+6.45+16.60+6.45+2.35+13.75 m 81.900
<ścieŜka>11.80+1.25*4+12.0+2.50*2 m 33.800
<ścieŜka>12.9+1.25*2+16.5+2.50*2 m 36.900
<ścieŜka>16.50+2.5*2+10.0+1.25*2+4.65+2.35+11.80 m 52.800

RAZEM 246.300
23

d.3
ObrzeŜa betonowe, z na o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.22 m 246.300
RAZEM 246.300

24
d.3

Chodniki z płyt trawnikowych bet. aŜurowa, szara gr. 10 cm na podsypce -piaskowej z
wypełnieniem humusem.

m2

poz.14 m2 134.100
RAZEM 134.100

25
d.3

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawoŜeniem m2

poz.24 m2 134.100
RAZEM 134.100

26
d.3

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce Ŝwirowej
nowej-Kostka granitowa szara 8/11

m2

<ścieŜka>21.8*3.0 m2 65.400
<ścieŜka>28.20*3.0 m2 84.600
<ścieŜka>16.5*3.0 m2 49.500
<ścieŜka>(4.65+2.35+13.75)*1.50 m2 31.125
<ławki>(2.60*1.25)*6 m2 19.500
<chodnik dla rowerów>(7.5*2.5+5.0*2.5) m2 31.250

RAZEM 281.375
4 Dostawa i monta Ŝ elementów małej architektury.
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27

d.4
MontaŜ pojedyńczych stojaków rowerowych. kpl.

<stojak do rowerów PRACTIC>10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

28
d.4

MontaŜ elementów prefabrykowanych stojaków-ławki parkowe. szt.

<ławki parkowe-CITY>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.4

MontaŜ koszy na śmieci. kpl.

< kosz betonowy na śmieci>3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.4

Ogrodzenie drewniane, prefabrykowane o wym. 100x180 cm,  o wysokości 100 cm na
słupkach drewnianych prefabrykowanych 8x8 cm150 cm obsadzonych w gruncie i obe-
tonowane.

m

<ul. Spokojna>6.0+6.0 m 12.000
<ul. Gryfa Pomorskiego>3.0+6.0+12.0 m 21.000

RAZEM 33.000
5 Wyposa Ŝenie placu zabaw

31
d.5

Dostawa i montaŜ urządzeń zabawowych na plac zabaw:Srebrna huśtawka podwójna,
bujak mors, bujak flaming, karuzela.

kpl.

1 kpl. 1.000
<Srebrna huśtawka podwójna>1
<bujak mors>1
<bujakflaming>1
<karuzela>1

RAZEM 1.000
32

d.5
Nawierzchnie poliuretanowe gr. 4.5 cm-dwa kołnierze (1300x600 mm) tworzą elipsę o
wym. 1300x1200 mm wbudowane przy bujakach.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.5

Nawierzchnie z mat gumowych o wym. 150x100 cm,przerostowe pod huśtawkęna. m2

1.50*1.00*18 m2 27.000
RAZEM 27.000

6 Wykonanie trawników i nasadze ń zieleni.
34

d.6
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyŜki 1.25 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia
uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III

m3

poz.11*0.15 m3 106.804
RAZEM 106.804

35
d.6

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.11 m2 712.025
RAZEM 712.025

36
d.6

Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawoŜeniem - darń
gotowa

m2

<dz.nr 50/1>0.0643*10000 m2 643.000
<dz.nr 50/2>0.0578*10000 m2 578.000
Minus nawierzchnie
<dojazd do posesji>-134.1 m2 -134.100
<strefa ochronna przy dąbie >-3.14*5.0*5.00 m2 -78.500
<ścieŜki dla pieszych>-282.945 m2 -282.945
<zielnik>-(5.0*3.0) m2 -15.000

RAZEM 710.455
37

d.6
Odmładzanie Ŝywopłotów twardych m2

7.0*0.50 m2 3.500
27.45*0.50 m2 13.725

RAZEM 17.225
38

d.6
Sadzenie krzewów Ŝywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą rowów

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

39
d.6

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m, wysokość krzewu 0,70 do 1,20 m
- Kolkwicja chińska.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

40
d.6

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m, wysokość krzewu 0,70 do 1,20 m
-Tawuła van Holitte"a

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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41

d.6
Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m, wysokość krzewu 0,70 do 1,20 m
-Tawuła wczesna.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

42
d.6

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m, wysokość krzewu 0,70 do 1,20
m- Ognik ciernisty

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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