
 

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Utworzenie i zagospodarowanie terenu wiejskiego - boisko sportowe 
ADRES INWESTYCJI   :     Rydzów, dz. nr ew. 992/5, 992/8 

gmina Mielec, woj. podkarpackie 
INWESTOR   :     Gmina Mielec
ADRES INWESTORA   :     ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      

DATA OPRACOWANIA   :     05.2017

WYKONAŁ :  

Data opracowania
05.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji są roboty remontowe dla inwestycji pn. "Utworzenie i zagospodarowanie terenu wiejskiego -
boisko sportowe" 
Teren inwestycji stanowi obszar o powierzchni 2100,00 m^2. Planowany zakres robót nie koliduje z występującą infras-
trukturą nadziemną i podziemną. 
Zakres robót obejmuje: 
1. Demontaż istniejących bramek do gry w piłkę nożną o konstrukcji stalowej.  
2. Niwelacja i plantowanie nierówności istniejącego terenu (nadanie prawidłowych spadków) 
3. Montaż obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej przy istniejącej drodze do SUW
4. Ułożenie siatki z PVC przeciw zwierzętom ryjącym 
5. Przykrycie siatki warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem terenu i plantowaniem 
6. Obsiew terenu mieszanką trawy boiskowej 
7. Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną.
 
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
1. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 z 2004 r. , poz. 1389)
2. Kosztorys opracowano metodą uroszczoną w oparciu o projekt budowlany, STWiORB oraz wytyczne inwestora.
3. Wartość kosztorysowa została wyliczona w oparciu o ceny zawarte w informatorze o cenach czynników produkcji
Serwisu SEKOCENBUD - za I kwartał 2017 r. oraz producentów i dostawców materiałów wykorzystywanych w budo-
wnictwie.
4. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budo-
wnictwie.
5. Występujące w kosztorysie nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i określeniu
własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów o odpo-
wiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
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Boisko w Rydzowie PRZEDMIAR

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

1 Zagospodarowanie terenu wiejskiego - boisko sportowe 

1
d.1

KNNR 1 0112-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu m2

2100.00 m2 2 100.00

RAZEM 2 100.00

2
d.1 kalk. własna

Demontaż bramek o konstrukcji stalowej z fundamentem betonowym wraz z wywo-
zem i utylizacją

kpl

1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 2-01
0233-02
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM)
w gruncie kat. III
Wyrównanie nierówności terenu wraz z plantowaniem

m2

2100.00 m2 2 100.00

RAZEM 2 100.00

4
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

53.00 m 53.00

RAZEM 53.00

5
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

53.00 m 53.00

RAZEM 53.00

6
d.1

KNR 2-31
0204-05

Uzupełnienie powierzchni utwardzonej kruszywem kamiennym - grubość po zagęsz-
czeniu 7 cm

m2

240 m2 240.00

RAZEM 240.00

7
d.1

 
kalk. własna

Montaż siatki przeciw zwierzętom ryjącym z PCV o wymiarach oczka 10x14 mm m2

1500 m2 1 500.00

RAZEM 1 500.00

8
d.1

KNR 2-21
0218-03

Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim wraz z kosztami ziemi m3

190 m3 190.00

RAZEM 190.00

9
d.1

KNR 2-23
0209-03

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysie-
wie humusem - mieszanka traw sportowa

m2

2100 m2 2 100.00

RAZEM 2 100.00

10
d.1 kalk. własna

Zakup i monrtaż na stałe bramek do gry w piłkę nożną o konstrukcji stalowej kpl

1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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