
 
 
 
 

Kosztorys ślepy/ofertowy

Str. 1

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

Lp Opis Obmiar Cena jednostkowa Razem

 1.    Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 1. 1. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej

11.34 m2

 1. 2. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

43.80 m

 1. 3. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na 
podsypce piaskowej

9.50 m

 1. 4. Rozebranie ogrodzeń systemowych wysokości 1,0 m - przęsła i 
słupki do odzysku

25.50 m

 1. 5. Demontaż kosza do koszykówki łącznie z tulejami 
montażowymi 

1.50 m

RAZEM ELEMENT:

 2.    Element: ROBOTY ZIEMNE

 2. 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład.

43.91 m3

 2. 2. Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 
I-IV) - (na odl. 5 km, wsp. 4)

175.64 m3

 2. 3. Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m 
w gruncie kat.III

2.00 szt.

 2. 4. Przewiezienie taczkami na odległość do 10 m ziemi do zasypu 
wykopów z demontazu słupów kosza do koszykówki i słupków 
ogrodzeniowych

1.49 m3

RAZEM ELEMENT:

 3.    Element: KONSTRUKCJA UTWARDZENIA I 
OBRAMOWANIE

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

88.99 m2

 3. 2. Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o 
grubości 10 cm

88.99 m2

 3. 3. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 
tłuczeń 31.5-63 mm

84.20 m2

 3. 4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

84.20 m2

 3. 5. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

38.00 m

RAZEM ELEMENT:

 4.    Element: ROBOTY TOWARZYSZACE

 4. 1. Ogrodzenie panelowe wysokości 1 m, słupki z profili 
zamknietych 40x60 mm, panele 2D w kolorze zielonym  .

32.50 m

 4. 2. Montaż konstrukcji kosza do koszykówki - tule z odzysku 1.50 m

 4. 3. Betonowanie tuleji i słupków ogrodzeniowych - beton C16/20 1.49 m3

 4. 4. Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - kostka z rozbiórki

3.75 m2

 4. 5. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową 22.24 m2

 4. 6. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1.00 szt.
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 4. 7. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m2 
- miejsce parkingowe z tabliczką dla niepełnosprawnych

1.00 szt.

 4. 8. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 30.00 m2

RAZEM ELEMENT:

RAZEM KOSZTORYS:


