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PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejsco-

wości Sulików: budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem tere-
nu

ADRES INWESTYCJI   :     Sulików
INWESTOR   :     Gmina Sulików
ADRES INWESTORA   :     ul. Dworcowa 5
BRANŻA   :     Drogowa

DATA OPRACOWANIA   :     2015-03-04

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2015-03-04

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sulików 2015 kst.kst KOSZTORYS

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

d.1
D-01.00.00 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

geodezyjna obsługa budowy w tym pomiar ge-
odezyjny powykonawczy

kpl 1

2
d.1

D-02.00.00 Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję
nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, ścieżki
oraz obramowanie z wywozem urobku i kosz-
tami składowania

m3 265.37

3
d.1

D-06.01.01 Oczyszczenie rowów z trawy, porostów , krze-
wów i namułu o grub. 20-30cm z wyprofilowa-
niem dna i skarp oraz wzmocnienie powierzch-
niowym skarp rowu poprzez obsianie w rozło-
żonej ziemi urodzajnej. Wywóz namułu wraz z
kosztami składowania urobku.

m2 750.00

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 ELEMENTY ULIC
4

d.2
D-08.02.03 Obrzeża betonowe o wymiarach 8*30cm z wy-

konaniem ław betonowych z betonu C12/15 o
Fb=0.04m2 - obramowania ścieżek oraz ciągu
pieszo-jezdnego

m 423.50

Razem dział: ELEMENTY ULIC
3 PODBUDOWY
5

d.3
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowe-

go pod konstrukcje nawierzchni - utwardzeń
m2 725.00

6
d.3

D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana
mechanicznie o grubości 10 cm - ciąg pieszo-
jezdny

m2 620.00

7
d.3

D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-
31,5 grubości 15 cm, stabilizowana mecha-
nicznie - ciąg pieszo-jezdny

m2 620.00

8
d.3

D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa o frakcji 0-
31,5 mm, gr. 12 cm stabilizowana mechanicz-
nie - ścieżka

m2 105.00

Razem dział: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
9

d.4
D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.
8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - ciąg pieszo-jezdny

m2 620.00

10
d.4

2/D.03 Nawierzchnia mineralna HanseGrand - warst-
wa górna z HG o frakcji 0-8mm, grub. 3cm ;
warstwa dolna dynamiczna HM o frakcji 0/
16mm, grub. 5cm

m2 105.00

Razem dział: NAWIERZCHNIE
5 ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA

11
d.5

D-09.01.01 Zieleń. Sadzenie drzew liściast.form natural-
nych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zapra-
wy dołów śr./głębok. 0.7 m

szt 10

12
d.5

D-09.01.01 Zieleń.Przygotowanie terenu pod obsianie tra-
wą poprzez uporzadkowanie terenu z resztek ,
gruzu budowlanego, plantowanie terenu - wy-
równanie nierowności, rozwiezienie i rozrzuce-
nie warstwy ziemi urodzajnej min.10cm .

m2 400.00

13
d.5

D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II z nawożeniem

m2 400.00

14
d.5

D-09.01.01 Elementy małej architektury. Ławki parkowe. szt. 4.00

15
d.5

D-09.01.01 Elementy małej architektury. Kosze na śmieci. szt. 2.00

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

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22348 dla Aleksander Lorych


