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Nazwa zamówienia: Budowa drogi pożarowej przy ZSP w Stanicy
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Kościele w Stanicy - plac

Nazwy i kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Adres obiektu budowlanego: Plac przed kościołem w Stanicy
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pilchowice ul. Damrota 6

Data opracowania przedmiaru robót: 2016-06-10
Nazwa obiektu lub robót: Plac

Nazwa jednostki opracowującej: Gmina Pilchowice ul. Damrota 6
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Budowa drogi pożarowej przy ZSP w Stanicy
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni

publicznej przy Kościele w Stanicy - plac

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty ziemne
1.1 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV
1.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. Gr. III-IV WYMIANA GRUNTU – zasypanie wykopu piaskiem
1.4 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV
1.5 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
2 Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Kanalizacja deszczowa
2.1 Kanały rurowe oraz studnie – podłoża z materiałów sypkich oraz obsypka studni o grubości 15,0cm
2.2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu z pokrywa żeliwną - kratka
2.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy głębokości, wraz z dennicami
2.4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki
3.1 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie wraz z odwozem i utyliacją gruzu asfaltowego
3.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
3.3 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem i utyliacją gruzu
3.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 25˙cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny ,

wraz z odwozem nadmiaru urobku
4 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Nawierzchnie

4.1 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
4.2 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające najazdowe, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
4.3 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem
4.4 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa  kostka 15'

kolor MOCCA  np kos-bet akropolis
4.5 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa kostka 15' 

kolor TOFFI  np kos-bet akropolis
4.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa  kostka 15'

kolor GRAFIT np kos-bet akropolis
4.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa  np kos-bet

granit płaski
4.8 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 10˙cm
4.9 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 0/63
5 Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Zieleń oraz elemnty ozdobne
5.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
5.2 warstwa ozdobna z kamienia jasno szaee szarego warstwa górna 35mm grubosc ok 4 cm
5.3 warstwa ozdobna z kamienia c szarego warstwa górna 35mm grubosc ok 4 cm
5.4 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii III, bez nawożenia
5.5 Krzewy liściaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Berberysy - Berberis Thunbergii Golden Divine – 30-40cm z zadołowaniem i ziemią
5.6 Krzewy liściaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Berberysy - Berberis Thunbergii Harelequin - 30-40cm z zadołowaniem i ziemią
5.7 Krzewy liściaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Berberysy - Berberis Thunbergii Sunsation - 30-40cm z zadołowaniem i ziemią
5.8 Krzewy iglaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. sosna, szczepione na podkładzie o wysokości min. 120cm z zadołowaniem i ziemią
5.9 Krzewy iglaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. jałowiec, szczepione na podkładzie o wysokości min. 120cm z zadołowaniem i ziemią
5.10 Krzewy liściaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Pęcherznica kalinolistna „Diabolo” – 30-40cm z zadołowaniem i ziemią
5.11 Krzewy iglaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) płożące np. jałowce
5.12 Zakup z montażem wyposażenia ławka Ławki betonowe z drewnianym, malowanym siedziskiem 

(np. WISA deco, szary beton)
5.13 Zakup z montażem wyposażenia Kosze na śmieci 35x45x75 z popielnicą (np. WISA deco – beton szary)
5.14 Montaż tablicy ogłoszeń, dostarczonej przez Zamawiającego
5.15 Organizacja ruchu Tabliczka informacyjna o osobach upoważnionych do korzystania z miejsc postojowych 1 szt

Oznakowanie pionowe znaki:
- B-36 (zakaz zatrzymywania się), T-34 (

5.16 Wykonanie cokołu krzyża wolnostojącego, płyta kamienna granitowa gr. 3cm, dwa stopnie

Przedmiar robót
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Budowa drogi pożarowej przy ZSP w Stanicy
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa drogi pożarowej przy ZSP w Stanicy
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Kościele w 
Stanicy - plac

1 Element ST Z Roboty ziemne

1.1 KNR 201/317/2 
(1)

ST Z Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

10%*75*1*0,8 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000

1.2 KNR 201/218/6 ST Z Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
1,20˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

90%*75*1*0,8 54,000000

RAZEM: 54,000000 m3 54,000

1.3 KNR 201/320/2 
(1)

ST Z Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. Gr. III-IV
WYMIANA GRUNTU – zasypanie wykopu piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

6,000+54,000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m3 60,000

1.4 KNR 401/108/7 ST Z Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

6,000+54,000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m3 60,000

1.5 KNR 401/108/8 ST Z Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

6,000+54,000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m3 60,000

2 Element ST D Kanalizacja deszczowa

2.1 KNR 218/501/2 Kanały rurowe oraz studnie – podłoża z materiałów sypkich oraz obsypka studni o 
grubości 15,0cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*75 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

2.2 KNR 218/625/2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez 
syfonu z pokrywa żeliwną - kratka szt 2

2.3 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 
0,5m różnicy głębokości, wraz z dennicami 0.5 m 2

2.4 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 75

3 Element ST1 Rozbiórki

3.1 KNNR 6/802/4 
analogia

ST1 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie wraz z 
odwozem i utyliacją gruzu asfaltowego m2 200

3.2 KNR 231/807/3 ST1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 105

3.3 KNNR 6/806/2 
analogia

ST1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z odwozem i utyliacją gruzu m 50

3.4 KNNR 6/101/2 
(3) analogia

ST1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 
25˙cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny , wraz z odwozem nadmiaru 
urobku

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,000

4 Element ST2 Nawierzchnie

4.1 KNNR 6/403/3 ST2 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa m 110

4.2 KNNR 6/403/3 
analogia

ST2 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające najazdowe, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa m 30

4.3 KNNR 6/404/2 ST2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 145

4.4 KNNR 6/502/3 
(2)

ST2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa  kostka 15' kolor MOCCA  np kos-bet 
akropolis m2 163

4.5 KNNR 6/502/3 
(2)

ST2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa kostka 15' kolor TOFFI  np kos-bet 
akropolis m2 106
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
<-JEDN->
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4.6 KNNR 6/502/3 
(2)

ST2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa  kostka 15' kolor GRAFIT np kos-bet 
akropolis m2 88

4.7 KNNR 6/502/3 
(2)

ST2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa  np kos-bet granit płaski m2 39

4.8 KNNR 6/302/5 ST2 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka 
nieregularna, wysokość 10˙cm m2 57

4.9 KNNR 6/113/6 ST2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 0/63

Wyliczenie ilości robót:

163+106+88+39+57 453,000000

RAZEM: 453,000000 m2 453

5 Element ST3 Zieleń oraz elemnty ozdobne

5.1 KNR 911/101/2 
(2)

ST3 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o 
umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 79

5.2 KNKRB 6/201/8 
analogia

ST3 warstwa ozdobna z kamienia jasno szaee szarego warstwa górna 35mm grubosc ok 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

30*0,04 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

5.3 KNKRB 6/201/8 
analogia

ST3 warstwa ozdobna z kamienia c szarego warstwa górna 35mm grubosc ok 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

48*0,04 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,920

5.4 KNNR 11/711/2 
(1)

ST3 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii III, 
bez nawożenia m2 130

5.5 KNR 221/302/1 
analogia

ST3 Krzewy liściaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Berberysy - Berberis Thunbergii 
Golden Divine – 30-40cm z zadołowaniem i ziemią
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 45

5.6 KNR 221/302/1 
analogia

ST3 Krzewy liściaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Berberysy - Berberis Thunbergii 
Harelequin - 30-40cm z zadołowaniem i ziemią

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 35

5.7 KNR 221/302/1 
analogia

ST3 Krzewy liściaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Berberysy - Berberis Thunbergii 
Sunsation - 30-40cm z zadołowaniem i ziemią
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 35

5.8 KNR 221/323/1 ST3 Krzewy iglaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. sosna, szczepione na podkładzie o 
wysokości min. 120cm z zadołowaniem i ziemią
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 12

5.9 KNR 221/323/1 ST3 Krzewy iglaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. jałowiec, szczepione na podkładzie o
wysokości min. 120cm z zadołowaniem i ziemią
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 10

5.10 KNR 221/323/1 ST3 Krzewy liściaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Pęcherznica kalinolistna „Diabolo” 
– 30-40cm z zadołowaniem i ziemią
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 10

5.11 KNR 221/302/2 ST3 Krzewy iglaste (w uzgodnieniu z Zamawiającym) płożące np. jałowce
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 35

5.12 Kalkulacja 
własna

Zakup z montażem wyposażenia ławka Ławki betonowe z drewnianym, malowanym 
siedziskiem 
(np. WISA deco, szary beton) szt 6

5.13 Kalkulacja 
własna

Zakup z montażem wyposażenia Kosze na śmieci 35x45x75 z popielnicą (np. WISA deco
– beton szary) szt 2

5.14 Kalkulacja 
własna

Montaż tablicy ogłoszeń, dostarczonej przez Zamawiającego
szt 1

5.15 Kalkulacja 
własna

Organizacja ruchu Tabliczka informacyjna o osobach upoważnionych do korzystania z 
miejsc postojowych 1 szt

Oznakowanie pionowe znaki:
- B-36 (zakaz zatrzymywania się), T-34 ( kpl 1

5.16 Kalkulacja 
własna

Wykonanie cokołu krzyża wolnostojącego, płyta kamienna granitowa gr. 3cm, dwa stopnie
kpl 1


