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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Teren rekreacyjny we Wróblewie

1 Tereny zielone
1

d.1
KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- drzewa liścias-
te wysokość 1,8-2,5m

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1

KNR 2-21
0322-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zapra-
wą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - drzewa iglaste wysokość 1,8-2,5m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez za-
prawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - krzewy iglaste wysokość 0,5-1,2m

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

4
d.1

KNR 2-21
0402-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na
gruncie kat. I-II z nawożeniem

m2

255.49 m2 255.490
RAZEM 255.490

2 Nawierzchnie z kostki betonowej
5

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

88.5 m2 88.500
RAZEM 88.500

6
d.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

88.5 m2 88.500
RAZEM 88.500

7
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

93.1 m 93.100
RAZEM 93.100

8
d.2

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości
drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod kostkę brukową

m2

88.5 m2 88.500
RAZEM 88.500

9
d.2

KNR 2-31
0104-06

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi -
za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = -4

m2

88.5 m2 88.500
RAZEM 88.500

10
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - pod kostkę brukową

m2

88.5 m2 88.500
RAZEM 88.500

11
d.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

88.5 m2 88.500
RAZEM 88.500

12
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

88.5 m2 88.500
RAZEM 88.500

3 Monta ż elemetów małej architektury 
3.1 Kosze na śmieci 
13

d.3.1
KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu
III)

dół.

3 dół. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.3.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu m3

(0.3*0.3*0.7)*3 m3 0.189
RAZEM 0.189

15
d.3.1

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach kosza metalowego wraz z fundamentem szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3.2 Ławki parkowe i meble ogrodowe
16

d.3.2
KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu
III)

dół.

6*2 dół. 12.000
RAZEM 12.000

17
d.3.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu m3

(0.2*0.6*0.4)*6*2 m3 0.576
RAZEM 0.576

18
d.3.2

KNR 2-21
0607-01

Ławki parkowe z rur stalowych z oparciem. Siedzisko z drewna impregnowanego
ciśnieniowo.

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Teren rekreacyjny we Wróblewie
1 Tereny zielone
1

d.1
KNR 2-21 0301-
05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na
terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą do-
łów; średnica/głębokość : 0.5 m- drzewa liściaste wysokość
1,8-2,5m

szt. 8.000

2
d.1

KNR 2-21 0322-
04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5
m - drzewa iglaste wysokość 1,8-2,5m

szt. 6.000

3
d.1

KNR 2-21 0322-
01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość :
0.5 m - krzewy iglaste wysokość 0,5-1,2m

szt. 27.000

4
d.1

KNR 2-21 0402-
04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach
przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem

m2 255.490

Razem dział: Tereny zielone
2 Nawierzchnie z kostki betonowej
5

d.2
KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 88.500

6
d.2

KNR 2-01 0126-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2 88.500

7
d.2

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą

m 93.100

8
d.2

KNR 2-31 0104-
05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10
cm - pod kostkę brukową

m2 88.500

9
d.2

KNR 2-31 0104-
06

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość war-
stwy po zag.
Krotność = -4

m2 88.500

10
d.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę brukową

m2 88.500

11
d.2

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2 88.500

12
d.2

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 88.500

Razem dział: Nawierzchnie z kostki betonowej
3 Monta ż elemetów małej architektury 

3.1 Kosze na śmieci 
13

d.3.1
KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości
do 0.7 m (kat. gruntu III)

dół. 3.000

14
d.3.1

KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3 0.189

15
d.3.1

KNR 2-23 0310-
04

Ustawienie w gotowych otworach kosza metalowego wraz z
fundamentem

szt. 3.000

Razem dział: Kosze na śmieci 
3.2 Ławki parkowe i meble ogrodowe
16

d.3.2
KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości
do 0.7 m (kat. gruntu III)

dół. 12.000

17
d.3.2

KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3 0.576

18
d.3.2

KNR 2-21 0607-
01

Ławki parkowe z rur stalowych z oparciem. Siedzisko z
drewna impregnowanego ciśnieniowo.

szt 6.000

Razem dział: Ławki parkowe i meble ogrodowe
Razem dział: Montaż elemetów małej architektury 
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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