
Robi system biuro techniczno - handlowe mgr inż. Robert
Drzazga

97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej z nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami,

oświetleniem i nagłośnieniem, ciągiem komunikacji pieszo-jezdnej i przebudową ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI   :     Miedzierza gm. Smyków nr ewid. działki 256,257 obręb 0005 Miedzierza
INWESTOR   :     Gmina Smyków          
ADRES INWESTORA   :     26-212 Smyków nr 91
BRANŻA   :     drogowa 

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2015r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     I kw. 2015r.

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

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2015r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zadania projektuje się ciąg pieszo-jezdny szerokości 5,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego przystosowanego do obciąże-
nia ruchem KR1 oraz uwzględniającego warunki gruntowo-wodne w oparciu o badania geotechniczne.
 
W miejscu stanowiącym początek opracowania należy dokonać cięcia istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,3m w celu wyko-
nanie regularnej krawędzi zapewniającej właściwe dowiązanie do istniejącego układu komunikacyjnego.
 
Odwodnienie realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne w granicach działek objętych realizacją
zadania.
 
W celu poprawienia warunków powierzchniowego odprowadzenia wód projektuje się opaski obustronne szerokości ~0,5m, przepuszczal-
ne dla wód deszczowych.
 
Dodatkowo w hm od 0+10,00 do 1+02,00 przewiduje się wykonanie utwardzenia płytami ażurowymi na podbudowie przepuszczalnej  i
szerokości zmiennej zgodnej w oznaczeniami na planie ( przy ogrodzeniu działki nr 257 północno -zachodnim, dowiązanie do istniejącej
podmurówki betonowej ogrodzenia). Elementami oporowymi nawierzchni z płyt ażurowych będą krawężniki 12x25x100cm na lawie beto-
nowej z oporem C12/15 ( na połączeniu z nawierzchnią bitumiczną krawężnik należy zastosować wtopiony, pozostałe wyniesione +8cm)
.
 
Zakończenie projektowanego ciągu pieszo-jezdnego stanowić będzie plac do zawracania o wymiarach 12,5mx12,5m zlokalizowany
częściowo na działce nr 257.
 
 
Konstrukcja ciągu pieszo- jezdnego:
" Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1 gr. 4cm
" Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1 gr. 4cm
" Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 4/31,5 gr. 20 cm
" Warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm
 
Konstrukcja utwardzenia z płyt:
" Warstwa ścieralna płyty ażurowe 60x40x8cm z wypełnieniem 
grysem bazaltowym płukanym
" Podsypka piask.-cem. 4:1 gr. 4cm
" Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 4/31,5 gr. 20 cm
" Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
 
Konstrukcja opasek:
" Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 4/31,5 gr. 15 cm
" Warstwa odcinająca z piasku gr. 20cm
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część drogowa boisko.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.185 km 0.185
RAZEM 0.185

2
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNR 2-01
0228-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat.
III

m3

527.37+131.22+49.43 m3 708.020
RAZEM 708.020

4
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

527.37+131.22+49.43 m3 708.020
RAZEM 708.020

5
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 2

m3

527.37+131.22+49.43 m3 708.020
RAZEM 708.020

2 45233200-1 NAWIERZCHNIE
2.1 CIĄG PIESZ0-JEZDNY

6
d.2.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1098.69 m2 1098.690
RAZEM 1098.690

7
d.2.1

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu - warstwa odsączająca

m2

1098.69 m2 1098.690
RAZEM 1098.690

8
d.2.1

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grubość po zagęszczeniu - warstwa odsączająca
Krotność = 14

m2

1098.69 m2 1098.690
RAZEM 1098.690

9
d.2.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm (4/31,5)

m2

1061.67 m2 1061.670
RAZEM 1061.670

10
d.2.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

1061.67 m2 1061.670
RAZEM 1061.670

11
d.2.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1061.67 m2 1061.670
RAZEM 1061.670

12
d.2.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

1039.46 m2 1039.460
RAZEM 1039.460

13
d.2.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1039.46 m2 1039.460
RAZEM 1039.460

14
d.2.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1024.65 m2 1024.650
RAZEM 1024.650

15
d.2.1

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu

m2

1024.65 m2 1024.650
RAZEM 1024.650

2.2 UTWARDZENIE AŻUROWE
16

d.2.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

291.60 m2 291.600
RAZEM 291.600

17
d.2.2

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu - warstwa odsączająca

m2

291.60 m2 291.600
RAZEM 291.600
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18

d.2.2
KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grubość po zagęszczeniu - warstwa odsączająca
Krotność = 9

m2

291.60 m2 291.600
RAZEM 291.600

19
d.2.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm (4/31,5)

m2

291.60 m2 291.600
RAZEM 291.600

20
d.2.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu (4/31,5)
Krotność = 12

m2

291.60 m2 291.600
RAZEM 291.600

21
d.2.2

KNR 13-12
1501-02
analogia

Nawierzchnia z płyt ażurowych grafitowych z wypełnieniem otworów grysem
bazaltowym

m2

291.60 m2 291.600
RAZEM 291.600

2.3 OPASKI
22

d.2.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

141.25 m2 141.250
RAZEM 141.250

23
d.2.3

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu - warstwa odsączająca

m2

141.25 m2 141.250
RAZEM 141.250

24
d.2.3

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grubość po zagęszczeniu - warstwa odsączająca
Krotność = 14

m2

141.25 m2 141.250
RAZEM 141.250

25
d.2.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm (4/31,5)

m2

141.25 m2 141.250
RAZEM 141.250

26
d.2.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu (4/31,5)
Krotność = 7

m2

141.25 m2 141.250
RAZEM 141.250

3 45233200-1 KRAWĘŻNIKI 
27

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężniki betonowe m3

0.062*101 m3 6.262
RAZEM 6.262

28
d.3

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe  o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

101 m 101.000
RAZEM 101.000
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