
"OLEX" Firma Budowlano - In żynieryjna
Aleksander Lorych

ul. Strzelecka 6, 58-560 Jelenia Góra

PRZEDMIAR ROBÓT - do wyceny

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej

architektury na Plac Wolności w Sulikowie 
ADRES INWESTYCJI   :     Plac Wolności, Sulików
INWESTOR   :     Gmina Sulików
ADRES INWESTORA   :     ul. Dworcowa 5

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PlacWolności_Sulików_wersja ost..KST KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie na-

wierzchni jezdni, chodników, nawierzchni miejsc
postojowych  z mas mineralno bitumicznych gr. 4
do 6cm mechanicznie wraz z wywozem i utyliza-
cją

m2 1090.86

2
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie kra-
wężników betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej 15x30 cm wraz z wywozem  i kosztami
składowania

m 612.00

3
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozbranie ob-
rzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej wraz z wywozem gruzu betono-
wego i kosztami składowania

m 193.00

4
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie
chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
na podsypce piaskowej z posortowaniem i złoże-
niem na paletach i wywozem na składowisko
wskazane przez Inwestora na terenie Sulikowa

m2 931.41

5
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie na-
wierzchni z betonu 15 cm z wywiezieniem gruzu
betonowego i kosztami składowania.

m2 7.50

6
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie krę-
gu betonowego oraz nadbudowy studni z wywie-
zieniem  gruzu i kosztami składowania.

kpl. 1

7
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka murków kamiennych wokół pomnika m3 5.10

8
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka fundamentów betonowych pod murka-
mi kamiennymi na głębokość 20cm

m3 2.10

9
d.1

D-01.02.04 Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamien-
nych i o grubości 3-5cm na zaprawie cementowej

m2 13.00

10
d.1

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny na placu centa-
ralnym wraz z wywiezieniem, kosztami składowa-
nia.

m3 138.30

11
d.1

D-01.02.01 Usunięcie drzew. Mechaniczne ścinanie drzew (
2szt. wierzby, 2szt. swierki, 8szt. kasztanowiec -
wyrastają z jednego pnia  wraz z karczowaniem
mechanicznym pni oraz wywieziem drewna, gałę-
zi i karpiny oraz uporządkowaniem terenu

szt. 12.00

12
d.1

D-01.02.01 Usunięcie krzewów. Wykopanie krzewów w celu
przesadzenia (żywopłot h=60cm)

szt. 120.00

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE

13
d.2

D-02.01.01 Roboty ziemne - korytowanie. Korytowanie pod
konstrukcję nawierzchni chodników, jezdni, wjaz-
dów, miejsc postojowych oraz ławy betonowe kra-
wężników i obrzeży z wywozem i kosztami składo-
wania

m3 466.86

14
d.2

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, chodników, miejsc postojo-
wych, wjazdu oraz zatoki autobusowej

m2 2704.10

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 ELEMENTY ULIC

15
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm z wyko-
naniem ław betonowych

m 235.00

16
d.3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15*30cm
(15x22cm - najzadowe) z wykonaniem ław beto-
nowych z betonu C12/15 o Fb=0,07m2

m 692.00

17
d.3

D-08.01.01 Zabudowa palisady betonowej 12x18x40cm na ła-
wie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=
0.095m2 ( murek oporowy szerokości 18cm)

m 25.60
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18
d.3

D-08.01.01 Zabudowa palisady betonowej 12x12x40cm na ła-
wie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=
0.075m2 (murek oporowy szerokości 12cm - stop-
nie schodowe

m 8.00

19
d.3

D-08.05.01 Ścieki przykrawężnikowe z betonowej kostki bru-
kowej bezfazowej 10x20 cm na ławie betonowej z
betonu C12/15 o Fb=0.03m2 , 2 rzędy kostki beto-
nowej brukowej (szerokość ścieku 20 cm) z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową 1:3

m 274.00

20
d.3

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z wpustem ulicznym typu D-
400

szt 4.0

21
d.3

D-03.02.01 Zabudowa odwodnienia liniowego: koryto polime-
robetonowe szerokości 10cm, ruszt żeliwny C250
wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej
przykanalikiem

m 3.00

22
d.3

D-03.02.01 Przykanaliki  PVC D200 wraz z kształtkami do
studzienek ściekowych oraz podłączenia rur spus-
towych z dachów do kanalizacji deszczowej

m 22.55 +
125.00 =
147.550

Razem dział: ELEMENTY ULIC
4 PODBUDOWY

23
d.4

D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,
5 grubości 10 cm na chodnikach, stabilizowana
mechanicznie

m2 1604.29

24
d.4

D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5
mm, gr. 20 cm ( miejsca postojowe, jezdnia,
wjazd) stabilizowana mechanicznie

m2 478.30

25
d.4

D-04.06.01b Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 gr. 20 cm ,
dylatowana co 5-6mb (zatoka autobusowa) stabili-
zowana mechanicznie, pilęgnowana piaskiem i
wodą

m2 113.80

26
d.4

D-04.06.01b Wykonanie podbudowy betonowej grubości 15cm
z betonu C12/15

m2 10.00

Razem dział: PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE

27
d.5

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.
8cm (bruk staromiejski) na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki

m2 2112.00

28
d.5

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.
8cm (starobruk) na podsypce cementowo - pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem - miejsca
postojowe, wjazd, zatoka autobusowa)

m2 572.10

29
d.5

D-05.03.23a Ułożenie kostki betonowej brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej ze spoinowaniem fuga do
kostki brukowej

m2 10.00

30
d.5

D-03.02.01a Regulacja pionowa urzadzeń podziemnych: wła-
zów - 3szt., wpustów, nakryw studni telekomuni-
kacyjnych -13szt., skrzynek zaworowych - 6szt.

kpl. 1

31
d.5

D-03.02.01a Regulacja w planie i profilu wpustów desczowych
wraz z czyśzczeniem studzienek i płukaniem przy-
kanalików

szt 12.00

32
d.5

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16,
00mm, gr. 6cm

m2 20.00

33
d.5

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0-12,8mm,
gr. 4cm

m2 38.00

34
d.5

D- 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej po
przebudowie krawężników i wykonaniu ścieku
przykrawężnikowego

t 26.603

35
d.5

D- 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - re-
mont cząstkowy nawierzchni bitumicznej jezdni

t 26.603

Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA
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36
d.6

D-09.01.01 Zieleń.Przygotowanie terenu pod obsianie
trawą.Rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi
urodzajnej , żyznej do 20cm z nawożeniem

m2 735.90

37
d.6

D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych - rozłożenie
trawy z rolki na przygotawanym podłożu z pielęg-
nacją w początkowym okresie min. dwa tygodnie

m2 735.90

38
d.6

D-09.01.01 Zieleń. Sadzenie drzew  liściastych form natural-
nych na terenie płaskim w gruncie z całkowitą za-
prawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m, z obra-
mowaniem trawnika kostką betonowa brukową
118x118x60mm na ławie betonowej z betonu
C12/15 o Fb= 0.04m2, okręg o promieniu wew-
nętrznym 1,00m i wypełnieniem korą dekoracyjna
na macie przeciw chwastowej. RODZAJE
DRZEW: Klon zwyczajny kulisty-4szt, Jarząb ja-
poński-4szt., Śliwa wiśniowa-4szt., Kasztanowiec
czerwony-2szt., Buk purpurowy "Pendula"-3szt.
.Sadzonki drzew h=1,80-2,20m

szt 17.0

39
d.6

D-09.01.01 Zieleń. Sadzenie  krzewów iglastych na terenie
płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; śred-
nica/głębokość -0.5 m . Jałowce płożące: Blu Chip
- 2szt., Golden Carpet - 2 szt. Wiltoni - 2szt. Cy-
prysik groszkowy "Filifera Nana" - szt.1- h=80-
100cm. Sadzonki jałowca płożącego wielkości -
średn. ok. 80cm,

szt 7

40
d.6

D-09.01.01 Zieleń. Rozścielenie kory dekoracyjnej (warstwa
grub. 2-3cm) na macie  przeciw chwastowej, ręcz-
ne  na terenie płaskim

m2 15.40

41
d.6

D-09.01.01 Elementy małej architektury. Zabudowa ławek
parkowych stylizowanych (typ staromiejski - od-
lew żeliwny, siedzisko z desek) -  na punktowych
fundamentach betonowych ograniczających moz-
liwość kradzieży, przestawiania (zakup i montaż)

szt. 16.0

42
d.6

D-09.01.01 Elementy małej architektury. Ustawienie koszy na
śmieci - stylizowane /typ staromiejski , zabudowa
ograniczająca możliwość kradzieży, przestawianie
(zakup i montaż)

szt. 10.0

43
d.6

D-09.01.01 Elementy małej architektury. Ustawienie stojaków
rowerowych - 6 stanowiskowych - stylizowanych
typu staromiejskiego na punktowych fundamen-
tach betonowych ograniczających mozliwość kra-
dzieży przestawiania (zakup i montaż)

szt. 3.0

44
d.6

D-09.01.01 Elementy małej architektury. Ustawienie zegara
stylizowanego typu staromiejskiego na fundamen-
cie betonowym z podłączeniem zasilania 230V (z
latarni ulicznej - do 20m ) dla podświetlenia tarczy
(zakup i montaż)

szt. 1.0

45
d.6

D-09.01.01 Elementy małej architektury. Zabudowa pompy do
wody - stylizowanej typu staromiejskiego (zakup i
montaż wg wymagań producenta/dostawcy))

szt. 1.0

46
d.6

D-09.01.01 Elementy małej architektury. Ustawienie tablic in-
formacyjnych - stylizowanych typu staromiejskie-
go na fundamentach betonowych - punktowych
ograniczających mozliwość kradzieży przestawia-
nia (zakup i montaż)

szt. 2.0

47
d.6

D-07.06.02 Elementy małej architektury. Urządrzenia zabez-
pieczajace ruchu pieszych - ustawienie ogrodze-
nia łańcuchowego U12b blokującego parkowanie
na chodnikach - słupki stylizowane wersji staro-
miejskiej co 1,50m (32 słupki), łańcuch pojedyń-
czy

szt. 32.0
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48
d.6

D-09.01.02 Elementy małej architektury. Oblicowania cokołu
betonowego płytami kamiennymi prostokątnymi o
grubości 3 cm na zaprawie klejowej mrozoodpor-
nej (powierzchnia pionowe 9.98m2, powierzchnia
pozioma 5.33m2

m2 15.31

Razem dział: ZIELE Ń I MAŁA ARCHITEKTURA
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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