
199,80*0,30h=30 cm - 20 cm=10 cm 199,8010/5=2199,80*0,301 m3=1,60 t59,94*1,6019,49*0,30h=30 cm - 20 cm=10 cm 19,4910/5=219,49*0,301 m3=1,60 t5,847*1,601 m3=1,60 t14,492*1,60((0,28*0,22)+(0,15*0,11))*185,561 m3=1,60 t9,619*1,600,28*0,22*126,57(0,28+0,08)*0,50*0,08*126,571m3=1,60 t0,128*1,600,10*0,32*4,000,28*0,22*5,45(0,28+0,08)*0,50*0,08*5,456,92*0,200,4141 m3=1,60 t1,798*1,606,92*0,20((0,56*0,60*2)+(0,86+0,86))*0,50*0,56*122,92beton (0,56+0,60)*0,50*0,15*122,92beton0,86*0,18*122,92beton0,60*0,20*122,92obrzeża 0,25*0,08*122,92*2otoczaki 0,05*0,60*122,921 m3=1,60 t 53,077*1,6082,327-53,077(0,56+0,60)*0,50*0,15*122,920,86*0,18*122,920,60*0,20*122,9249,00122,92*0,05*20,40*2*0,0549,00*0,05((1,10*0,60*2)+(0,50+0,50))*0,50*1,10*3,00((0,20+0,68)*0,50)*(1,10-0,25)*3,000,40*0,414*3,000,25*0,08*2*31m3=1,60 t1,739*1,603,828-1,739((0,20+0,68)*0,50)*(1,10-0,25)*3,000,40*0,414*3,003,00*21,23(3,00+0,40)*2*0,051,23*0,051,20*3,003,14*0,25*0,25*0,30*61 m3=1,60 t0,353*1,603,14*0,25*0,25*0,30*663,14*0,25*0,25*0,30*2*121 m3=1,60 t1,413*1,603,14*0,25*0,25*0,30*2*124*2*123,14*0,25*0,25*0,30*41 m3=1,60 t0,236*1,603,14*0,25*0,25*0,30*44*2*4(1,50/3)*(1,00+2,25+1,50)1 m3=1,60 t2,375*1,602,375P1=1,10*1,10=1,21 m2(1,10/3)*(1,21+5,8564+2,662)h=1,10 m a=1:0,60a1=1,10*0,60*2=1,32P2=(1,10+1,32)*(1,10+1,32)=5,8564 m2dr. pierw. P1*P2=2,6621,10*1,10*0,101,00*1,00*0,400,80*0,693*0,50*0,600,687*1,603,567-0,6871,10*1,10*0,101,00*1,00*0,400,40*120,00*0,0011,10*1,101,00*1,00-0,80*0,693*0,501,00*4*0,400,680*0,589*0,50*3,000,601*120,00*0,0010,68*3*0,600,68*3*(3,00-0,60)0,34650,80*(2,5-0,06)((2,50-0,06)+(2,10-0,06))*0,50*(0,80-0,06)((2,50-0,06)+(2,10-0,06))*0,50*(0,80-0,12)(0,80-0,12)*3424,97*0,05113,54*0,05196,00*0,05

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-10-03 inż. Tomasz Dulek, ....................................................................................................

Marian Dulek, kosztorysant, Certyfikat 
01/2/07/SKB/NOT/2007

....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: MIEJSCE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W 1939R.
Nazwy i kody CPV: 45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212314-0  Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Adres obiektu budowlanego: ul. Tadeusza Kościuszki, Pogórze gm. Kosakowo KAT. VIII, dz. nr 221105_2.0007.46/11
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-10-03
Nazwa obiektu lub robót: MIEJSCE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W 1939R.

Nazwa jednostki opracowującej: Tomasz Dulek, Biuro Kosztorysowe DALMAR PLUS, 80-175 Gdańsk, ul. Źródlana 16
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca przed złożeniem oferty winien sprawdzić poprawność całego przedmiaru robót w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej.
Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie wszystkie ewentualne roboty konieczne do wykonania, a ewentualnie nie 
uwzględnione w przedmiarze robót i wynikające z projektu.
Wszystkie wątpliwości w odniesieniu do przedmiaru robót winny być rozpatrzone przed złożeniem oferty i nie mogą stanowić podstaw 
do roszczeń Wykonawcy po jej złożeniu.
Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny. Wykonawca sporządzając ofertę winien kierować się 
dokumentacją projektową.

Klauzula stosowania zamienników:

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o 
wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w 
przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana 
technologia budowy – są to niezbędne informacje do oceny przez nadzór nad budową.
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

CHODNIKI
1.1 Nawierzchnia chodnika typ 1 - m2=199,80
1 Pomiary przy wykopach
2 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm
3 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - dalsze 10

cm
4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
5 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
6 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
7 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
8 Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwiązana z kruszywen C90/3, 0/31,5 mm grubość warstwy 20 cm
9 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, betonowa, 

płukana, bezfazowa, w kolorze jasno-szarym
1.2 Nawierzchnia chodnika typ 2 - m2=19,49
10 Pomiary przy wykopach
11 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm
12 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - dalsze 10

cm
13 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
14 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
15 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
16 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
17 Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwiązana z kruszywen C90/3, 0/31,5 mm grubość warstwy 20 cm
18 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm betonowa, 

płukana, bezfazowa, w kolorze antracytowym
1.3 Obrzeża chodnikowe
19 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
20 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
21 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
22 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
23 Ławy B15 pod obrzeża betonowa z oporem
24 Obrzeża betonowe 100x25x8 cm w kolorze grafitowym, na ławie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.4 Opaska przy granicy
25 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
26 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
27 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
28 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
29 Ławy B15 pod obrzeża betonowa zwykłe
30 Obrzeża betonowe 100x25x8 cm w kolorze grafitowym, na ławie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.5 Oddzielenie nawierzchni przy obelisku
31 Rowki pod ławy krawężnikowe
32 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
33 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
34 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
35 Ławy B15 odzielajace dwa typy nawierzchni
36 Montaż bednarki 30x4 mm
37 Płaskownik ze stali nierdzewnej 100x8 mm
1.6 Miejsce na rowery - obrzeża i nawierzchnie z otoczaków
38 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
39 Ławy B15 pod obrzeża betonowa zwykłe
40 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm
41 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
42 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
43 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
44 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III
45 Wypełnienie podłoża, włókniną syntetyczną - geowłokniną
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Nr Nazwa działu robót
46 Montaż otoczaków płukanych o średnicy 16-32 mm wypełniających grubości 20 cm
2 Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

BALUSTRADA
2.1 Roboty ziemne
47 Pomiary przy wykopach
48 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 

gruntu III
49 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
50 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
51 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
52 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III
53 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
2.2 Roboty fundamentowe z betonu B15, pod balustradę
54 Ławy fundamentowe betonowe B15, prostokątne, szerokość, transport betonu taczkami
2.3 Montaż obrzeży na ławie fundamentowej ogrodzenia z obu stron ławy
55 Obrzeża betonowe, 100x25x6 cm, w kolorze grafitowym, na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.4 Montaż otoczaków wypełniających grubości 5 cm na geowłókninie
56 Wypełnienie podłoża, włókniną syntetyczną - geowłókniną
57 Montaż otoczaków płukanych o średnicy 16-32 mm wypełniających grubości 5 cm - na ławie betonowej
2.5 Montaż słupków stalowych powlekanych Fi 48 mm x 2 mm wysokość 150 cm na ławie betonowej
58 Montaż słupków stalowych ocynkowanych Fi 48 mm x 2 mm, wysokość 150 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005, na ławie 

betonowej, z użyciem nakładanego szablonu z płyty OSB z otworami okrągłymi
59 Montaż dekla zaspawanego stalowego, malowanego proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005
3 Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

TABLICA PAMIĄTKOWA
3.1 Roboty ziemne
60 Pomiary przy wykopach
61 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 

gruntu III
62 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
63 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
64 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
65 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III
66 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
3.2 Roboty fundamentowe
67 Ławy fundamentowe betonowe B15, prostokątne, szerokość, transport betonu taczkami
3.3 Montaż obrzeży na ławie fundamentowej ogrodzenia z obu stron ławy
68 Obrzeża betonowe, 100x25x6 cm, w kolorze grafitowym, na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
3.4 Montaż otoczaków wypełniających grubości 5 cm na geowłókninie
69 Wypełnienie podłoża, włókniną syntetyczną - geowłokniną
70 Montaż otoczaków płukanych o średnicy 16-32 mm wypełniających grubości 5 cm - na ławie betonowej
3.5 Montaż słupków stalowych powlekanych Fi 48 mm x 2 mm wysokość 340 cm na ławie betonowej
71 Montaż słupków stalowych ocynkowanych, Fi 48 mm x 2 mm, wysokość 340 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005, na ławie 

betonowej, z użyciem nakładanego szablonu z płyty OSB z otworami okrągłymi, w/g projektu
72 Montaż dekla zaspawanego stalowego, malowanego proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, w/g projektu
3.6 Montaż tablicy z płyty HPL 1200x3000 mm grubości 8 mm wygięta o promieniu 325 cm, treść informacyjna (materiał zdjęciowy) 

przekazana w trakcie robót wykonawczych, wykonana metodą nadruku cyfrowego dostosowana do użytku zewnętrznego
73 Montaż tablicy z płyty HPL 1200x3000 mm grubości 8 mm wygięta o promieniu 325 cm, treść informacyjna (materiał zdjęciowy) przekazana 

w trakcie robót wykonawczych, wykonana metodą nadruku cyfrowego dostosowana do użytku zewnętrznego, w/g projektu
74 Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg, przykręcanie 2 mocowania - obejma z płaskownika stalowego ocynkowanego o wys. 30 mm, gr. 5 mm,

malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, uszczelka EPDM gr. 5 mm, śruby M4, gł. 6 mm (szt.48 ), w/g projektu
4 Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

MAŁA ARCHITEKTURA
4.1 Kosz na odpady - szt.6
75 Pomiary przy wykopach
76 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 

gruntu III
77 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
78 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
79 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
80 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu taczkami - do przykręcenia kosza
81 Kosz na odpady - w/g projektu rys. AZ-06 - wysokość 80,4 cm, szerokość 43,10, głębokość 43,10, pojemność 65 l, waga 56 kg - stal 

nierdzewna malowana proszkowo, kolor czarny mat RAL 9005, z blachy ocynkowanej, przykręcany
82 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otworu do 20 mm
83 Osadzanie i przykręcenie kołka metalowego rozporowego w betonie
4.2 Ławka - szt.12
84 Pomiary przy wykopach
85 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 

gruntu III
86 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000350C7)

strona nr: 5

MIEJSCE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH
 W 1939R.

Nr Nazwa działu robót
87 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
88 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
89 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu taczkami - do przykręcenia kosza
90 Ławka z oparciem - w/g projektu rys. AZ-05 - konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie ze stalowych prętów, malowanych proszkowo na kolor 

czarny mat RAL 9005, szer. 200 cm, wys. 81 cm, głęb. 75,5 cm, waga 95,10 kg
91 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otworu do 20 mm
92 Osadzanie i przykręcenie kołka metalowego rozporowego w betonie
4.3 Stojak rowerowy - szt.4
93 Pomiary przy wykopach
94 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 

gruntu III
95 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
96 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
97 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
98 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu taczkami - do przykręcenia kosza
99 Stojak rowerowy - w/g projektu rys. AZ-07 - stal malowana proszkowo, w kolorze czarnym matowym RAL 9005, wys. 80 cm, szer. 60 cm, 

głęb. 12 cm
100 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otworu do 20 mm
101 Osadzanie i przykręcenie kołka metalowego rozporowego w betonie
4.4 Maszt flagowy - szt.1
102 Pomiary przy wykopach
103 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 

gruntu III
104 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
105 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
106 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
107 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 2,5 m3, beton podawany pompą
108 Konstrukcja masztu flagowego zakotwionego w fundamencie - maszt flagowy, kompletny, malowany proszkowo, w/g projektu
5 Kody CPV: 45212314-0  Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

OBELISK
5.1 Roboty ziemne
109 Pomiary przy wykopach
110 Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III
111 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
112 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
113 Koszt utylizacji gruntu z wyporu
114 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III
115 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
5.2 Stopa fundamentowa żelbetowa z betonu konstrukcyjnego
116 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B10 podawany taczkami lub japonkami, grubość 10 cm
117 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne z betonu konstrukcyjnego, o wymiarach 100x100x40 cm, transport betonu taczkami
118 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN
119 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii gruntowanie - ręcznie
120 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii, uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu
121 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia w technologii, gruntowanie, ręcznie
122 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu
5.3 Obelisk żelbetowy o podstawie trójkąta, a=800 mm, z betonu konstrukcyjnego, h=3,00 m
123 Obelisk żelbetowy o podstawie trójkąta, a=800-120 mm (płyty)=680 mm, z betonu konstrukcyjnego, h=3,00 m, transport betonu taczkami
124 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN
125 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia w technologii, gruntowanie, ręcznie - dotyczy części podziemnej 

obelisku h=0,60 m
126 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - 

dotyczy części podziemnej obelisku h=0,60 m
5.4 Obelisk - roboty wykończeniowe
127 Przygotowanie podłoża pod okładziny z kanglomeratu
128 Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką krawędzi, 

ukosowaniem i przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących pamięci Zołnierzy Wojska Polskiego, z Orłem w 
Koronie, w/g projektu

129 Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką krawędzi, 
ukosowaniem i przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących pamięci okolicznych mieszkańców z Krzyżem, w/g 
projektu

130 Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką krawędzi, 
ukosowaniem i przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących pamięci Józefa Radomskiego z Godłem Polski, w/g 
projektu

131 Wyrób warsztatowy - nakrywa obeliska - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką 
krawędzi, ukosowaniem i przeszlifowaniem w formie trójkąta 800x800 mm, w/g projektu

132 Cokoliki z kanglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża
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133 Cokoliki z kanglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym w/g projektu, cokolik wysokości 10 cm
6 Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

ZIELEŃ PROJEKTOWANA
6.1 Manna mielec Glyceria Maxima - dno i skarpa zbiornika
134 Obsadzenie - Manna mielec Glyceria Maxima - dno i skarpa zbiornika
135 Pielęgnacja
6.2 Obsadzenie - Miskant chiński - Mascanthus sinensis
136 Sadzenie - Miskant chiński - Mascanthus sinensis o szerokości do 45 cm, z zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu III, ziemia urodzajna 

(humus)
137 Pielęgnowanie - Miskant chiński - Mascanthus sinensis
6.3 Obsadzenie - Tuja kulista - thuja Occidedentalis
138 Sadzenie - Tuja kulista - thuja Occidedentalis - grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 1,0/0,7 m, ziemia urodzajna 

(humus)
139 Pielęgnowanie - Tuja kulista - thuja Occidedentalis
6.4 Trawnik
140 Rozścielenie ziemi urodzajnej, ręcznie z transportem taczkami
141 Wykonanie trawników dywanowych siewem przy uprawie ręcznej, z nawożeniem, kategoria gruntu III
142 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych
6.5 Palisada ogrodowa
143 Palisada ogrodowa, w/g projektu
6.6 Montaż kory, otoczaków, geowłókniny
144 Montaż otoczaków płukanych o średnicy 16-32 mm wypełniających grubości 5 cm - m2=113,54
145 Rozścielenie kory - m2=196,00
146 Wypełnienie podłoża, włókniną syntetyczną - geowłókniną
7 Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

RABATY
7.1 Rabata typu 1 - przesadzenia i dosadzenia
147 Przesadzanie roślin rabaty 1 z bryłą korzeniową
148 Dosadzenie - tawuła japońska - Litte Princess
149 Dosadzenie - krzewuszka Eva Rathke
150 Dosadzenie - tymaryszek pięciopręcikowy Pink Cascade
151 Nowe nasadzenia - rabata typ 1
152 Pielęgnacja
7.2 Rabata typu 2 - przesadzenia i dosadzenia
153 Przesadzanie roślin rabaty 2 z bryłą korzeniową
154 Dosadzenie - dereń biały Sibirica
155 Nowe nasadzenia - rabata typ 2
156 Pielęgnacja
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys MIEJSCE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W 1939R.
1 Grupa SST D-01 CHODNIKI

1.1 Element SST B-01 Nawierzchnia chodnika typ 1 - m2=199,80

1 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach

Wyliczenie ilości robót:

199,80*0,30 59,940000

RAZEM: 59,940000 m3 59,94

2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 199,80

3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - dalsze 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

h=30 cm - 20 cm=10 cm 199,80 199,800000

10/5=2

RAZEM: 199,800000 m2 199,80 2,000

4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 199,80

5 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

199,80*0,30 59,940000

RAZEM: 59,940000 m3 59,94

6 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 59,94 18,000

7 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 59,94*1,60 95,904000

RAZEM: 95,904000 t 95,904

8 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwiązana z kruszywen C90/3, 
0/31,5 mm grubość warstwy 20 cm m2 199,80

9 KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, betonowa, płukana,
bezfazowa, w kolorze jasno-szarym m2 199,80

1.2 Element SST B-01 Nawierzchnia chodnika typ 2 - m2=19,49

10 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach

Wyliczenie ilości robót:

19,49*0,30 5,847000

RAZEM: 5,847000 m3 5,847

11 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 19,49

12 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - dalsze 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

h=30 cm - 20 cm=10 cm 19,49 19,490000

10/5=2

RAZEM: 19,490000 m2 19,49 2,000

13 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 19,49

14 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19,49*0,30 5,847000

RAZEM: 5,847000 m3 5,847
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15 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 5,847 18,000

16 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 5,847*1,60 9,355200

RAZEM: 9,355200 t 9,355

17 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwiązana z kruszywen C90/3, 
0/31,5 mm grubość warstwy 20 cm m2 19,49

18 KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm betonowa, płukana, 
bezfazowa, w kolorze antracytowym m2 19,49

1.3 Element SST B-01 Obrzeża chodnikowe

19 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 185,56

20 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 14,492

21 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 14,492 18,000

22 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 14,492*1,60 23,187200

RAZEM: 23,187200 t 23,187

23 KNR 231/402/4 Ławy B15 pod obrzeża betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

((0,28*0,22)+(0,15*0,11))*185,56 14,492236

RAZEM: 14,492236 m3 14,492

24 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe 100x25x8 cm w kolorze grafitowym, na ławie z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 185,56

1.4 Element SST B-01 Opaska przy granicy

25 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 126,57

26 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 9,619

27 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 9,619 18,000

28 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 9,619*1,60 15,390400

RAZEM: 15,390400 t 15,39

29 KNR 231/402/4 Ławy B15 pod obrzeża betonowa zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

0,28*0,22*126,57 7,796712

(0,28+0,08)*0,50*0,08*126,57 1,822608

RAZEM: 9,619320 m3 9,619

30 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe 100x25x8 cm w kolorze grafitowym, na ławie z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 126,57

1.5 Element SST B-01 Oddzielenie nawierzchni przy obelisku

31 KNR 231/401/4 Rowki pod ławy krawężnikowe m 4,00

32 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,128

33 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,128 18,000
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34 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1m3=1,60 t 0,128*1,60 0,204800

RAZEM: 0,204800 t 0,205

35 KNR 231/402/4 Ławy B15 odzielajace dwa typy nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,32*4,00 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

36 KNR 1306/311/1 Montaż bednarki 30x4 mm 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 4,00

37 KNR 1306/311/1 Płaskownik ze stali nierdzewnej 100x8 mm 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 4,00

1.6 Element SST B-01 Miejsce na rowery - obrzeża i nawierzchnie z otoczaków

38 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 5,45

39 KNR 231/402/4 Ławy B15 pod obrzeża betonowa zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

0,28*0,22*5,45 0,335720

(0,28+0,08)*0,50*0,08*5,45 0,078480

RAZEM: 0,414200 m3 0,414

40 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 6,92

41 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,92*0,20 1,384000

0,414 0,414000

RAZEM: 1,798000 m3 1,798

42 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,798 18,000

43 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 1,798*1,60 2,876800

RAZEM: 2,876800 t 2,877

44 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III m2 6,92

45 KNNR 1/410/1 Wypełnienie podłoża, włókniną syntetyczną - geowłokniną m2 6,92

46 KNR 202/1101/7
(3)

Montaż otoczaków płukanych o średnicy 16-32 mm wypełniających 
grubości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,92*0,20 1,384000

RAZEM: 1,384000 m3 1,384

2 Grupa SST B-01 BALUSTRADA

2.1 Element SST B-01 Roboty ziemne

47 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach
m3 81,711

48 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 
gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

((0,56*0,60*2)+(0,86+0,86))*0,50*0,56*122,92 82,326899

RAZEM: 82,326899 m3 82,327
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49 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

beton (0,56+0,60)*0,50*0,15*122,92 10,694040

beton 0,86*0,18*122,92 19,028016

beton 0,60*0,20*122,92 14,750400

obrzeża 0,25*0,08*122,92*2 4,916800

otoczaki 0,05*0,60*122,92 3,687600

RAZEM: 53,076856 m3 53,077

50 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 53,077 18,000

51 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 53,077*1,60 84,923200

RAZEM: 84,923200 t 84,923

52 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość 
do 3 m, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

82,327-53,077 29,250000

RAZEM: 29,250000 m3 29,25

53 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 29,25

2.2 Element SST B-01 Roboty fundamentowe z betonu B15, pod balustradę

54 KNR 202/201/3 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe B15, prostokątne, szerokość, transport 
betonu taczkami

Wyliczenie ilości robót:

(0,56+0,60)*0,50*0,15*122,92 10,694040

0,86*0,18*122,92 19,028016

0,60*0,20*122,92 14,750400

RAZEM: 44,472456 m3 44,472

2.3 Element SST B-01 Montaż obrzeży na ławie fundamentowej ogrodzenia z obu 
stron ławy

55 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 100x25x6 cm, w kolorze grafitowym, na ławie 
betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 245,83

2.4 Element SST B-01 Montaż otoczaków wypełniających grubości 5 cm na 
geowłókninie

56 KNNR 1/410/1 Wypełnienie podłoża, włókniną syntetyczną - geowłókniną

Wyliczenie ilości robót:

49,00 49,000000

122,92*0,05*2 12,292000

0,40*2*0,05 0,040000

RAZEM: 61,332000 m2 61,332

57 KNR 202/1101/7
(3)

Montaż otoczaków płukanych o średnicy 16-32 mm wypełniających 
grubości 5 cm - na ławie betonowej

Wyliczenie ilości robót:

49,00*0,05 2,450000

RAZEM: 2,450000 m3 2,45

2.5 Element SST B-01 Montaż słupków stalowych powlekanych Fi 48 mm x 2 mm 
wysokość 150 cm na ławie betonowej

58 KNR 231/702/1 Montaż słupków stalowych ocynkowanych Fi 48 mm x 2 mm, wysokość 
150 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005, na ławie 
betonowej, z użyciem nakładanego szablonu z płyty OSB z otworami 
okrągłymi szt 475,00

59 KNR 403/1015/7
(1)

Montaż dekla zaspawanego stalowego, malowanego proszkowo w 
kolorze czarnym RAL 9005 szt 475,00

3 Grupa SST B-01 TABLICA PAMIĄTKOWA

3.1 Element SST B-01 Roboty ziemne

60 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach
m3 3,828
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61 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 
gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

((1,10*0,60*2)+(0,50+0,50))*0,50*1,10*3,00 3,828000

RAZEM: 3,828000 m3 3,828

62 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

((0,20+0,68)*0,50)*(1,10-0,25)*3,00 1,122000

0,40*0,414*3,00 0,496800

0,25*0,08*2*3 0,120000

RAZEM: 1,738800 m3 1,739

63 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,739 18,000

64 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1m3=1,60 t 1,739*1,60 2,782400

RAZEM: 2,782400 t 2,782

65 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość 
do 3 m, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,828-1,739 2,089000

RAZEM: 2,089000 m3 2,089

66 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,089

3.2 Element SST B-01 Roboty fundamentowe

67 KNR 202/201/3 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe B15, prostokątne, szerokość, transport 
betonu taczkami

Wyliczenie ilości robót:

((0,20+0,68)*0,50)*(1,10-0,25)*3,00 1,122000

0,40*0,414*3,00 0,496800

RAZEM: 1,618800 m3 1,619

3.3 Element SST B-01 Montaż obrzeży na ławie fundamentowej ogrodzenia z obu 
stron ławy

68 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 100x25x6 cm, w kolorze grafitowym, na ławie 
betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

3,00*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

3.4 Element SST B-01 Montaż otoczaków wypełniających grubości 5 cm na 
geowłókninie

69 KNNR 1/410/1 Wypełnienie podłoża, włókniną syntetyczną - geowłokniną

Wyliczenie ilości robót:

1,23 1,230000

(3,00+0,40)*2*0,05 0,340000

RAZEM: 1,570000 m2 1,57

70 KNR 202/1101/7
(3)

Montaż otoczaków płukanych o średnicy 16-32 mm wypełniających 
grubości 5 cm - na ławie betonowej

Wyliczenie ilości robót:

1,23*0,05 0,061500

RAZEM: 0,061500 m3 0,062

3.5 Element SST B-01 Montaż słupków stalowych powlekanych Fi 48 mm x 2 mm 
wysokość 340 cm na ławie betonowej

71 KNR 225/419/2 Montaż słupków stalowych ocynkowanych, Fi 48 mm x 2 mm, wysokość 
340 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005, na ławie 
betonowej, z użyciem nakładanego szablonu z płyty OSB z otworami 
okrągłymi, w/g projektu szt 12,00

72 KNR 403/1015/7
(1)

Montaż dekla zaspawanego stalowego, malowanego proszkowo w 
kolorze czarnym RAL 9005, w/g projektu szt 12,00
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3.6 Element SST B-01 Montaż tablicy z płyty HPL 1200x3000 mm grubości 8 mm 
wygięta o promieniu 325 cm, treść informacyjna (materiał 
zdjęciowy) przekazana w trakcie robót wykonawczych, 
wykonana metodą nadruku cyfrowego dostosowana do użytku
zewnętrznego

73 KNRW 
202/1040/5

Montaż tablicy z płyty HPL 1200x3000 mm grubości 8 mm wygięta o 
promieniu 325 cm, treść informacyjna (materiał zdjęciowy) przekazana w 
trakcie robót wykonawczych, wykonana metodą nadruku cyfrowego 
dostosowana do użytku zewnętrznego, w/g projektu

Wyliczenie ilości robót:

1,20*3,00 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

74 KNR 403/1015/4
(1)

Montaż uchwytów o masie do 0,5 kg, przykręcanie 2 mocowania - obejma
z płaskownika stalowego ocynkowanego o wys. 30 mm, gr. 5 mm, 
malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, uszczelka EPDM gr. 
5 mm, śruby M4, gł. 6 mm (szt.48 ), w/g projektu szt 24,00

4 Grupa SST B-01 MAŁA ARCHITEKTURA

4.1 Element SST B-01 Kosz na odpady - szt.6

75 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach
m3 0,353

76 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 
gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*0,25*0,30*6 0,353250

RAZEM: 0,353250 m3 0,353

77 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,353

78 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,353 18,000

79 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 0,353*1,60 0,564800

RAZEM: 0,564800 t 0,565

80 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu 
taczkami - do przykręcenia kosza

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*0,25*0,30*6 0,353250

RAZEM: 0,353250 m3 0,353

81 KNR 202/1215/5 Kosz na odpady - w/g projektu rys. AZ-06 - wysokość 80,4 cm, szerokość 
43,10, głębokość 43,10, pojemność 65 l, waga 56 kg - stal nierdzewna 
malowana proszkowo, kolor czarny mat RAL 9005, z blachy ocynkowanej,
przykręcany szt 6,00

82 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi 
otworu do 20 mm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 otwór 6,000

83 KNR 403/1016/9 Osadzanie i przykręcenie kołka metalowego rozporowego w betonie szt 6,00

4.2 Element SST B-01 Ławka - szt.12

84 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach
m3 1,413

85 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 
gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*0,25*0,30*2*12 1,413000

RAZEM: 1,413000 m3 1,413
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86 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,413

87 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10 t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,413 18,000

88 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 1,413*1,60 2,260800

RAZEM: 2,260800 t 2,261

89 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu 
taczkami - do przykręcenia kosza

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*0,25*0,30*2*12 1,413000

RAZEM: 1,413000 m3 1,413

90 KNR 202/1215/5 Ławka z oparciem - w/g projektu rys. AZ-05 - konstrukcja stalowa, 
siedzisko i oparcie ze stalowych prętów, malowanych proszkowo na kolor 
czarny mat RAL 9005, szer. 200 cm, wys. 81 cm, głęb. 75,5 cm, waga 
95,10 kg szt 12,00

91 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi 
otworu do 20 mm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4*2*12 96,000000

RAZEM: 96,000000 otwór 96,000

92 KNR 403/1016/9 Osadzanie i przykręcenie kołka metalowego rozporowego w betonie szt 96,00

4.3 Element SST B-01 Stojak rowerowy - szt.4

93 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach
m3 0,236

94 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 
gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*0,25*0,30*4 0,235500

RAZEM: 0,235500 m3 0,236

95 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,236

96 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,236 18,000

97 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 0,236*1,60 0,377600

RAZEM: 0,377600 t 0,378

98 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu 
taczkami - do przykręcenia kosza

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*0,25*0,30*4 0,235500

RAZEM: 0,235500 m3 0,236

99 KNR 202/1215/5 Stojak rowerowy - w/g projektu rys. AZ-07 - stal malowana proszkowo, w 
kolorze czarnym matowym RAL 9005, wys. 80 cm, szer. 60 cm, głęb. 12 
cm szt 4,00

100 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi 
otworu do 20 mm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4*2*4 32,000000

RAZEM: 32,000000 otwór 32,00

101 KNR 403/1016/9 Osadzanie i przykręcenie kołka metalowego rozporowego w betonie szt 32,00
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4.4 Element SST B-01 Maszt flagowy - szt.1

102 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach
m3 2,375

103 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria 
gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,50/3)*(1,00+2,25+1,50) 2,375000

RAZEM: 2,375000 m3 2,375

104 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,375

105 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,375 18,000

106 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

1 m3=1,60 t 2,375*1,60 3,800000

RAZEM: 3,800000 t 3,80

107 KNR 202/203/3 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 2,5 m3, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,375 2,375000

RAZEM: 2,375000 m3 2,375

108 KNR 510/701/4 Konstrukcja masztu flagowego zakotwionego w fundamencie - maszt 
flagowy, kompletny, malowany proszkowo, w/g projektu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

5 Grupa SST B-01 OBELISK

5.1 Element SST B-01 Roboty ziemne

109 KNRW 
201/115/1

Pomiary przy wykopach
m3 3,567

110 KNR 201/310/2 Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem 
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

P1=1,10*1,10=1,21 m2 (1,10/3)*(1,21+5,8564+2,662) 3,567080

h=1,10 m

a=1:0,60

a1=1,10*0,60*2=1,32

P2=(1,10+1,32)*(1,10+1,32)=5,8564 m2

dr. pierw. P1*P2=2,662

RAZEM: 3,567080 m3 3,567

111 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,10*0,10 0,121000

1,00*1,00*0,40 0,400000

0,80*0,693*0,50*0,60 0,166320

RAZEM: 0,687320 m3 0,687

112 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 9 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,687 18,000

113 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruntu z wyporu

Wyliczenie ilości robót:

0,687*1,60 1,099200

RAZEM: 1,099200 t 1,099
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114 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość 
do 3 m, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,567-0,687 2,880000

RAZEM: 2,880000 m3 2,880

115 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,880

5.2 Element SST B-01 Stopa fundamentowa żelbetowa z betonu konstrukcyjnego

116 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B10 podawany 
taczkami lub japonkami, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,10*0,10 0,121000

RAZEM: 0,121000 m3 0,121

117 KNR 202/204/1 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne z betonu konstrukcyjnego, o
wymiarach 100x100x40 cm, transport betonu taczkami

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,00*0,40 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,40

118 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN

Wyliczenie ilości robót:

0,40*120,00*0,001 0,048000

RAZEM: 0,048000 t 0,048

119 KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii 
gruntowanie - ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,10 1,210000

1,00*1,00 1,000000

-0,80*0,693*0,50 -0,277200

RAZEM: 1,932800 m2 1,933

120 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii, 
uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 1,933

121 KNR 29/637/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia w 
technologii, gruntowanie, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,00*4*0,40 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

122 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii 
uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 1,60

5.3 Element SST B-01 Obelisk żelbetowy o podstawie trójkąta, a=800 mm, z betonu 
konstrukcyjnego, h=3,00 m

123 KNR 202/208/2 
(1)

Obelisk żelbetowy o podstawie trójkąta, a=800-120 mm (płyty)=680 mm, z
betonu konstrukcyjnego, h=3,00 m, transport betonu taczkami

Wyliczenie ilości robót:

0,680*0,589*0,50*3,00 0,600780

RAZEM: 0,600780 m3 0,601

124 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN

Wyliczenie ilości robót:

0,601*120,00*0,001 0,072120

RAZEM: 0,072120 t 0,072

125 KNR 29/637/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia w 
technologii, gruntowanie, ręcznie - dotyczy części podziemnej obelisku 
h=0,60 m

Wyliczenie ilości robót:

0,68*3*0,60 1,224000

RAZEM: 1,224000 m2 1,224

126 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii 
uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - 
dotyczy części podziemnej obelisku h=0,60 m m2 1,224

5.4 Element SST B-01 Obelisk - roboty wykończeniowe

127 KNR 12/830/1 Przygotowanie podłoża pod okładziny z kanglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

0,68*3*(3,00-0,60) 4,896000

0,3465 0,346500

RAZEM: 5,242500 m2 5,24
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128 KNR 202/2106/2
(2)

Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 
cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką krawędzi, ukosowaniem i 
przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących 
pamięci Zołnierzy Wojska Polskiego, z Orłem w Koronie, w/g projektu

Wyliczenie ilości robót:

0,80*(2,5-0,06) 1,952000

RAZEM: 1,952000 m2 1,952

129 KNR 202/2106/2
(2)

Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 
cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką krawędzi, ukosowaniem i 
przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących 
pamięci okolicznych mieszkańców z Krzyżem, w/g projektu

Wyliczenie ilości robót:

((2,50-0,06)+(2,10-0,06))*0,50*(0,80-0,06) 1,657600

RAZEM: 1,657600 m2 1,658

130 KNR 202/2106/2
(2)

Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 
cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką krawędzi, ukosowaniem i 
przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących 
pamięci Józefa Radomskiego z Godłem Polski, w/g projektu

Wyliczenie ilości robót:

((2,50-0,06)+(2,10-0,06))*0,50*(0,80-0,12) 1,523200

RAZEM: 1,523200 m2 1,523

131 KNR 202/2103/4
(2)

Wyrób warsztatowy - nakrywa obeliska - płyta z kanglomeratu w kolorze 
białym grubości 6 cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką krawędzi,
ukosowaniem i przeszlifowaniem w formie trójkąta 800x800 mm, w/g 
projektu m 0,80

132 KNR 12/1120/1 Cokoliki z kanglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym, cokolik 10 cm, 
przygotowanie podłoża m 2,04

133 KNR 12/1119/3 Cokoliki z kanglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym w/g projektu, 
cokolik wysokości 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,80-0,12)*3 2,040000

RAZEM: 2,040000 m 2,04

6 Grupa SST B-01 ZIELEŃ PROJEKTOWANA

6.1 Element SST B-01 Manna mielec Glyceria Maxima - dno i skarpa zbiornika

134 KNR 221/413/1 
(1)

Obsadzenie - Manna mielec Glyceria Maxima - dno i skarpa zbiornika 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 829,98

135 KNR 221/703/1 Pielęgnacja 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 829,98

6.2 Element SST B-01 Obsadzenie - Miskant chiński - Mascanthus sinensis

136 KNR 221/331/5 
(1)

Sadzenie - Miskant chiński - Mascanthus sinensis o szerokości do 45 cm,
z zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu III, ziemia urodzajna (humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 33,00

137 KNR 221/701/5 Pielęgnowanie - Miskant chiński - Mascanthus sinensis 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 33,00

6.3 Element SST B-01 Obsadzenie - Tuja kulista - thuja Occidedentalis

138 KNR 221/323/6 
(1)

Sadzenie - Tuja kulista - thuja Occidedentalis - grunt kategorii III, z 
zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 1,0/0,7 m, ziemia urodzajna 
(humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 35,00

139 KNR 221/701/5 Pielęgnowanie - Tuja kulista - thuja Occidedentalis 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 35,00

6.4 Element SST B-01 Trawnik

140 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, ręcznie z transportem taczkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

424,97*0,05 21,248500

RAZEM: 21,248500 m3 21,249

141 KNR 221/402/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem przy uprawie ręcznej, z 
nawożeniem, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 424,97

142 KNR 221/702/2 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 424,97

6.5 Element SST B-01 Palisada ogrodowa

143 KNR 201/513/4 Palisada ogrodowa, w/g projektu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100,88
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6.6 Element SST B-01 Montaż kory, otoczaków, geowłókniny

144 KNR 202/1101/7
(3)

Montaż otoczaków płukanych o średnicy 16-32 mm wypełniających 
grubości 5 cm - m2=113,54

Wyliczenie ilości robót:

113,54*0,05 5,677000

RAZEM: 5,677000 m3 5,677

145 KNR 221/218/1 Rozścielenie kory - m2=196,00
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

196,00*0,05 9,800000

RAZEM: 9,800000 m3 9,80

146 KNNR 1/410/1 Wypełnienie podłoża, włókniną syntetyczną - geowłókniną m2 366,69

7 Grupa SST B-01 RABATY

7.1 Element SST B-01 Rabata typu 1 - przesadzenia i dosadzenia

147 KNR 221/414/7 Przesadzanie roślin rabaty 1 z bryłą korzeniową 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 135,00

148 KNR 221/301/10
(1)

Dosadzenie - tawuła japońska - Litte Princess 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

149 KNR 221/301/10
(1)

Dosadzenie - krzewuszka Eva Rathke
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 38,00

150 KNR 221/414/6 Dosadzenie - tymaryszek pięciopręcikowy Pink Cascade
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 7,00

151 KNR 221/414/7 Nowe nasadzenia - rabata typ 1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 61,00

152 KNR 221/703/1 Pielęgnacja 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 257,00

7.2 Element SST B-01 Rabata typu 2 - przesadzenia i dosadzenia

153 KNR 221/414/7 Przesadzanie roślin rabaty 2 z bryłą korzeniową 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 55,00

154 KNR 221/301/10
(1)

Dosadzenie - dereń biały Sibirica
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 59,00

155 KNR 221/414/7 Nowe nasadzenia - rabata typ 2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 58,54

156 KNR 221/703/1 Pielęgnacja 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 58,54
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 142,59641

2. Brukarze grupa II r-g 67,78799

3. Cieśle grupa II r-g 68,34593

4. Elektromonter grupa III r-g 61,5822

5. Kamieniarze grupa II r-g 13,49187

6. Kamieniarze grupa III r-g 10,1194

7. Kamieniarze grupa IV r-g 26,27438

8. Malarze grupa II r-g 13,1604

9. Monter r-g 23,651

10. Monterzy r-g 8,404

11. Murarze grupa II r-g 41,1378

12. Ogrodnicy grupa I r-g 849,83474

13. Ogrodnicy grupa II r-g 287,63537

14. Ogrodnicy grupa III r-g 8,30946

15. Posadzkarz-płytkarz II r-g 2,52297

16. Robotnicy r-g 63,87363

17. Robotnicy grupa I r-g 855,6952

18. Robotnicy grupa II r-g 576,1283

19. Zbrojarze grupa II r-g 5,1456
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Azofoska t 0,09978

2. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm kg 5,96

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,12463

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 74,45353

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 3,42965

6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 3,93783

7. Cokoliki z kanglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym, w/g projektu m 2,04

8. Dekiel zaspawany stalowy, malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, w/g projektu szt 487

9. Dereń biały Sibirica szt 59

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 1,21907

11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,16028

12. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,11055

13. Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyższonej temperaturze 3,25 mm szt 4

14. Elementy montażowe w/g projektu kpl 3

15. Geowłóknina, w/g projektu m2 474,39666

16. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10,7966

17. Klej elastyczny do kanglomeratu mrozoodporny kg 86,26

18. Kołek stalowy rozporowy Fi 10 mm, h=16 cm szt 134

19. Kora m3 10,29

20. Kostka prostokątna 20x10 cm, grubości 6 cm, betonowa, płukana, bezfazowa w kolorze jasno-szarym, w/g projektu m2 209,79

21. Kostka prostokątna 20x10 cm, grubości 6 cm, betonowa, płukana, bezfazowa, w kolorze antracytowym, w/g projektu m2 20,4645

22. Kosz na odpady - w/g projektu rys. AZ-06 - wysokość 80,4 cm, szerokość 43,10, głębokość 43,10, pojemność 65 l, 
waga 56 kg - stal nierdzewna malowana proszkowo, kolor czarny mat RAL 9005, z blachy ocynkowanej, przykręcany szt 6

23. Koszt utylizacji gruntu t 231,85189

24. Krzewuszka Eva Rathke szt 38

25. Ławka z oparciem - w/g projektu rys. AZ-05 - konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie ze stalowych prętów, 
malowanych proszkowo na kolor czarny mat RAL 9005, szer. 200 cm, wys. 81 cm, głęb. 75,5 cm, waga 95,10 kg szt 12

26. Manna mielec Glyceria Maxima m2 829,98

27. Masa uszczelniająca powłokowa bitumiczna dyspersyjna dm3 18,73805

28. Masz flagowy, kompletny, malowany proszkowo, z materiałem montażowym, w/g projektu kpl 1

29. Mieszanka niezwiązana z kruszywen C90/3, 0/31,5 mm m3 53,8357

30. Miskant chiński - Mascanthus sinensis szt 33

31. Nasiona traw kg 18,69868

32. Nowe nasadzenia m2 119,54

33. Obejma z płaskownika stalowego ocynkowanego o wys. 30 mm, gr. 5 mm, malowana proszkowo w kolorze czarnym 
RAL 9005, uszczelka EPDM gr. 5 mm, śruby M4, gł. 6 mm (szt.48 ), w/g projektu szt 24

34. Obrzeża betonowe, 100x25x6 cm, w kolorze grafitowym, w/g projektu m 256,8666

35. Obrzeże betonowe, 100x25x8 cm, w kolorze grafitowym, w/g projektu m 318,3726

36. Otoczaki płukane o średnicy 16-32 mm, w/g projektu m3 10,16853

37. Palisada ogrodowa, w/g projektu m 105,924

38. Piasek do betonów zwykłych m3 24,75443

39. Płaskownik ze stali nierdzewnej 100x8 mm, w/g projektu m 4,2

40. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu A-IIIN kg 122,4

41. Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,01186

42. Słupki stalowe ocynkowane Fi 48 mm x 2 mm, wysokość 150 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005, z 
szablonem z płyty OSB z otworami okrągłymi, w/g projektu szt 475

43. Słupki stalowe ocynkowane Fi 48 mm x 2 mm, wysokość 340 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005, z 
szablonem z płyty OSB z otworami okrągłymi, w/g projektu szt 12

44. Stojak rowerowy - w/g projektu rys. AZ-07 - stal malowana proszkowo, w kolorze czarnym matowym RAL 9005, wys. 80
cm, szer. 60 cm, głęb. 12 cm szt 4

45. Środek gruntujący dm3 0,26304

46. Śruby stalowe ocynkowane M6 kg 0,28

47. Tablica z płyty HPL 1200x3000 mm grubości 8 mm wygięta o promieniu 325 cm, treść informacyjna (materiał 
zdjęciowy) przekazana w trakcie robót wykonawczych, wykonana metodą nadruku cyfrowego dostosowana do użytku 
zewnętrznego, w/g projektu kpl 1

48. Tawuła japońska - Litte Princess szt 16

49. Tuja kulista - thuja Occidedentalis szt 35

50. Tymaryszek pięciopręcikowy Pink Cascade m2 7

51. Woda m3 610,55914

52. Wyrób warsztatowy - nakrywa obeliska - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 cm, przygotowana do 
wbudowania, z obróbką krawędzi, ukosowaniem i przeszlifowaniem w formie trójkąta 800x800 mm, w/g projektu m2 0,2772

53. Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką 
krawędzi, ukosowaniem i przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących pamięci Józefa 
Radomskiego z Godłem Polski, w/g projektu m2 1,523
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54. Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką 
krawędzi, ukosowaniem i przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących pamięci okolicznych 
mieszkańców z Krzyżem, w/g projektu m2 1,658

55. Wyrób warsztatowy - płyta z kanglomeratu w kolorze białym grubości 6 cm, przygotowana do wbudowania, z obróbką 
krawędzi, ukosowaniem i przeszlifowaniem, z wykonaniem napisów uzgodnionych dotyczących pamięci Zołnierzy 
Wojska Polskiego, z Orłem w Koronie, w/g projektu m2 1,952

56. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,154

57. Ziemia urodzajna (humus) m3 84,64045
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1. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 0,576

2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 13,10723

3. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 0,696

4. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,21375

5. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 0,516

6. Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,4

7. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,57015

8. Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 24,38314

9. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 44,82847

10. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,57

11. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 27,759

12. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,2

13. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 5,80077

14. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,18646

15. Środek transportowy (1) m-g 1,91762

16. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 48,46309

17. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 3,99108

18. Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 2,88835

19. Wyciąg m-g 7,45219

20. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 1,06079

21. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,4


