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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano na podstawie dostarczonej koncepcji zagospodarowania placu zabaw .
Wyposażenie placu zabaw przyjęto w/g katalogów producentów i dostawców tl
wiata
stojaki na rowery 
ławki, kosze
mostek drewniany 
ogrodzenie, tablice informacyjne - producenci lokalni
rośliny ozdobne - hurtownie ogrodnicze lokalne
 
Ceny aktualne na dzień sporządzenia kosztorysu
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar = 7.0*9.0 = 63.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055*0,955=0.005253r-g/m2
r-g 0.3309

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.1575

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za każde dal-
sze 5 cm grubości
obmiar = 7.0*9.0 = 63.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0019*0,955=0.001815r-g/m2
r-g 0.1143

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0008m-g/m2
m-g 0.0504

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 7.0*9.0*0.20 = 12.600m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0343r-g/m3
r-g 0.4322

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0419m-g/m3
m-g 0.5279

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0273m-g/m3

m-g 0.3440

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.1631m-g/m3

m-g 2.0551

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar = 7.0*9.0 = 63.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 6.7977

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 7.7490

3* woda
0.005m3/m2

m3 0.3150

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.1

KNR 2-02
1901-09
analogia

Izolacja pozioma z geowłókniny
obmiar = 7.0*9.0 = 63.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1008r-g/m2
r-g 6.3504

-- M --
2* geowłóknina

1.3m2/m2
m2 81.9000
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
obmiar = 7.0*9.0 = 63.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 1.9152

-- M --
2* Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0-

31,5 mm
0.1697t/m2

t 10.6911

3* woda
0.008m3/m2

m3 0.5040

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.1575

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 1.6128

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = 2
obmiar = 7.0*9.0 = 63.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*2=0.0022r-g/m2
r-g 0.1386

-- M --
2* Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0-

31,5 mm
0.0212*2=0.0424t/m2

t 2.6712

3* woda
0.001*2=0.002m3/m2

m3 0.1260

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*2=0.0004m-g/m2
m-g 0.0252

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*2=0.0026m-g/m2

m-g 0.1638

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsyp-
ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = (7.0+9.0)*2 = 32.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.2037r-g/m
r-g 6.5184

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 32.6400

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.1504

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem.
obmiar = 0.5*0.5*12 = 3.000m2

m2
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.5985r-g/m2
r-g 1.7955

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm z od-

ciśniętym wzorem kaszubskim
4.08szt/m2

szt 12.2400

3* piasek
0.0849m3/m2

m3 0.2547

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0185t/m2

t 0.0555

5* woda
0.0286m3/m2

m3 0.0858

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Urządzenia małej architektury
10

d.2
KNR 2-25
0303-01
analogia

Montaż wiaty przystankowej wraz z wykopa-
niem dołów i osadzeniem fundamentów prefa-
brykowanych
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

3.04*2=6.08r-g/kpl
r-g 6.0800

-- M --
2* wiata przytankowa  - dach z poliwęglanu komo-

rowego, osłony pionowe ze szkła hartowanego
gr. 8 mm wraz z kompletem fundamentów pun-
ktowych'
1kpl/kpl

kpl 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Żuraw samochodowy o udzwigu 7-10t (1)

1.84m-g/kpl
m-g 1.8400

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.2 wycena indy-

widualna

Oklejenie ścian i dachu wiaty z nadrukiem huty
z imitacją czerwonej cegły
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Oklejenie ścian i dachu wiaty obustronnie folią

odporną na UV  z nadrukiem huty z imitacją
czerwonej cegły
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.2 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia małej architek-
tury
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* stojaki 5 cio stanowiskowe na rowery wraz z

montażem na stałe z podłożem za pomocą
śrub zakotwionych w fundamentach betono-
wych /4 szt/
2szt

szt 2.0000

2* kosz na śmieci o poj 40 dm3 wraz z montażem
2szt

szt 2.0000

3* ławka parkowa betonowa z sidziskiem i opar-
ciem drewnianym  do wkopania w grunt wraz z
montażem
2szt

szt 2.0000

4* tablica informacyjna przy rowerach wysokość
130 cm od podłoża do dolnej krawędzi ekranu
tablicy, stojąca , blaszana o wym. 150 cm*100
cm z nadrukiem /treść nadruku wg danych in-
westora/, obramowanie i słupki stalowe z rury
grubościennej ocynkowanej o średnicy co naj-
mniej 60 mm i pomalowane z wbetonowanem
w grunt
2szt

szt 2.0000

5* tablica informacyjna stojąca blaszana o wym.
300 cm*50 cm z nadrukiem /treść nadruku wg
danych inwestora/, obramowanie i 4 słupki sta-
lowe z rury grubościennej ocynkowanej o śred-
nicy co najmniej 60 mm i pomalowane z wbeto-
nowaniem w grunt
1szt

szt 1.0000

6* stół betonowy z malowanym wzorem kaszubs-
kim z dwoma siedziskami do wkopania wraz z
montażem
1szt

szt 1.0000

7* mostek drewniany 100*600 cmi wys w częśći
środkowej min. 150 cm służący jako podwyż-
szenie widokowe, zaimpregnowany wraz z
montażem
1szt

szt 1.0000
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar = 2dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0.61*0,955=0.58255r-g/dół.
r-g 1.1651

-- M --
2* imitacja słupa granicznego betonowego o wym

25*25*170 cm z osadzeniem i obsypaniem zie-
mią
1szt/dół.

szt 2.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Urządzenia małej architektury
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Ogrodzenie
14

d.3
KNR 2-25
0310-01
analogia

Ogrodzenia z desek drewnianych na słupkach
drewnianych /całość heblowana/
obmiar = (8.0+6.0*2+3.0*2)*0.70 = 18.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 11.4660

-- M --
2* ogrodzenie drewniane dł. 26 m wraz ze słupka-

mi drewnianymi 15 cm*15 cm i wys 70 cm - szt
27 zamocowanymi za pomocą kotwy z funda-
nentem betonowym B15 o wym 0,20*0,20*0,80
cm - szt 27, z wypełnieniem deską pojedynczą
gr. min. 30 mm, szer. 200 mm heblowaną za-
mocowaną pomiędzy słupkami na wys 70 cm -
całośc impregnowana ciśnieniowo ochronnie i
przeciwgrzybicznie
1kpl

kpl 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.01m-g/m2
m-g 0.1820

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Nasadzenia
15

d.4
KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form natural-
nych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m
obmiar = 21*3+9*3 = 90.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4516*0,955=0.431278r-g/szt.
r-g 38.8150

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus) z odzysku

0.022m3/szt.
m3 1.9800

3* trawa ozdobna
1.05szt/szt.

szt 94.5000

4* woda
0.01m3/szt.

m3 0.9000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.4

KNR 2-31
0404-02
analogia

Kamień polny
obmiar = 9szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.4546r-g/szt
r-g 4.0914

-- M --
2* woda

0.0043m3/szt
m3 0.0387

3* kamień polny
1szt/szt

szt 9.0000

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Nasadzenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 86.0108

RAZEM

Słownie:  
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0555 0.0555
2. geowłóknina m2 81.9000 81.9000
3. imitacja słupa granicznego betonowego o wym

25*25*170 cm z osadzeniem i obsypaniem ziemią
szt 2.0000 2.0000

4. kamień polny szt 9.0000 9.0000
5. Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0-31,

5 mm
t 13.3623 13.3623

6. kosz na śmieci o poj 40 dm3 wraz z montażem szt 2.0000 2.0000
7. ławka parkowa betonowa z sidziskiem i oparciem

drewnianym  do wkopania w grunt wraz z monta-
żem

szt 2.0000 2.0000

8. mostek drewniany 100*600 cmi wys w częśći
środkowej min. 150 cm służący jako podwyższe-
nie widokowe, zaimpregnowany wraz z montażem

szt 1.0000 1.0000

9. obrzeża betonowe 20x6 cm m 32.6400 32.6400
10. ogrodzenie drewniane dł. 26 m wraz ze słupkami

drewnianymi 15 cm*15 cm i wys 70 cm - szt 27
zamocowanymi za pomocą kotwy z fundanentem
betonowym B15 o wym 0,20*0,20*0,80 cm - szt
27, z wypełnieniem deską pojedynczą gr. min. 30
mm, szer. 200 mm heblowaną zamocowaną po-
między słupkami na wys 70 cm - całośc impreg-
nowana ciśnieniowo ochronnie i przeciwgrzybicz-
nie

kpl 1.0000 1.0000

11. Oklejenie ścian i dachu wiaty obustronnie folią od-
porną na UV  z nadrukiem huty z imitacją czerwo-
nej cegły

kpl 1.0000 1.0000

12. piasek m3 8.1541 8.1541
13. płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm z odciś-

niętym wzorem kaszubskim
szt 12.2400 12.2400

14. stojaki 5 cio stanowiskowe na rowery wraz z mon-
tażem na stałe z podłożem za pomocą śrub za-
kotwionych w fundamentach betonowych /4 szt/

szt 2.0000 2.0000

15. stół betonowy z malowanym wzorem kaszubskim
z dwoma siedziskami do wkopania wraz z monta-
żem

szt 1.0000 1.0000

16. tablica informacyjna przy rowerach wysokość 130
cm od podłoża do dolnej krawędzi ekranu tablicy,
stojąca , blaszana o wym. 150 cm*100 cm z nad-
rukiem /treść nadruku wg danych inwestora/, ob-
ramowanie i słupki stalowe z rury grubościennej
ocynkowanej o średnicy co najmniej 60 mm i po-
malowane z wbetonowanem w grunt

szt 2.0000 2.0000

17. tablica informacyjna stojąca blaszana o wym. 300
cm*50 cm z nadrukiem /treść nadruku wg danych
inwestora/, obramowanie i 4 słupki stalowe z rury
grubościennej ocynkowanej o średnicy co naj-
mniej 60 mm i pomalowane z wbetonowaniem w
grunt

szt 1.0000 1.0000

18. trawa ozdobna szt 94.5000 94.5000
19. wiata przytankowa  - dach z poliwęglanu komoro-

wego, osłony pionowe ze szkła hartowanego gr. 8
mm wraz z kompletem fundamentów punktowych'

kpl 1.0000 1.0000

20. woda m3 1.9695 1.9695
21. ziemia urodzajna (humus) z odzysku m3 1.9800 1.9800
22. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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UG Somonino Połęczyno w 4.1 NAKŁADCZY ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.5279
2. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1827
3. samochód samowyładowczy 5 t m-g 2.0551
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.1820
5. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3440
6. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2079
7. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.7766
8. Żuraw samochodowy o udzwigu 7-10t (1) m-g 1.8400

RAZEM

Słownie:  
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