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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Kosztorys do projektu       " Budowy terenówrekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany 
w Luboszycach" do zrealizowania w I etapie  wykonany w oparciu o :
- projekt budowlany Biura projektów "ARCHIN",
- KNR -y,
- uzgodnienia i ustalenia dodatkowe zakresu robót z Kierownikiem obiektu,
- wytyczne do programu Moje Boisko Orlik 2012" .
 
               Kosztorys  obejmuje :Etap I
a) wykonanie boiska do piłki noŜnej z pasami wolnymi od przeszkód . Całkowita powierzchnia  nawierrzchni z EPDM 22,o x 44,0m
b) piłkołapy wzdłuŜ krutszych boków boiska wys.6,0m z siatki polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm z linki śr.5 mm.
c) ogrodzenia terenu z siatki plecionej o wys. 1,6m.
d) ścieŜki piesze,podjazd i place wyłoŜone kostką brukową w kolorze bezowym,
e) elementy małej architektury ławki, kosze na smieci, oraz stojaki na rowery,
f) wykonanie trawników,
g) wykonanie odwodnienia terenu przez przepuszczalne warstwy nawuierzchni do warstwy piasków średnich .
Zakres robót budowlano montazowych:
-demontaŜ  istniejących elementów urządzeń sportowych,
-rozbiórka płyty betonowej "lodowiska" z wykorzystaniem skruszonego do frakcji max 63 mm gruzu betonowego do wbudowania w pod-
budowę pod boiska,
- roboty ziemne -kosztorys obejmuje usunięcie warstwy gruntów  nienoścych i humusu śr gr 0,2m   do stropu gruntów rodzimych pias-
ków średnich a następnie rozplantowanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy piasków rodzimych do stopnia min ID=0,65.
- roboty montaŜowe podbudowy
- roboty montaŜowe boiska piłkarskiego  Uwaga ! Opracowanie obejmuje uŜycie nawierzchni kompletnej w zakresie poszczególnych
warstw ukladanych na uprzednio przygotowanym podłoŜu (poz.22) Pozycję skalkulowano na podstawie cen rynkowych nawierzchni ta-
kich jak zastosowane w niniejszym projekcie i kosztorysie,składającej się z dwuwarstwowej 7 +7 mm elastycznej EPDM rozkladanej ma-
szynowo na podbudowie  ET gr.3,5 cm - nawierzchnia układana na podloŜu z kruszywa naturalnego.
- ułoŜenie nawierzchni placów i chodników z kostki brukowej betonowej gr.6 cm i 8 cm ,
- piiłkołapy  boisk sportowych na szczytach boiska na słupkach wys 6.0 m z wieszakami do zawieszenia siatek polipropylenowych  wys
6,0 m .  montaŜ słupów piłkołapów w oparciu o faktyczne zastosowane materiały (słupki stalowe z rur) skalkulowano przez analogię do
robocizny jak dla tego rodzaju robót ujętych w katalogach KNR-2-02 (poz .26)           
-piłkołapy pomiędzy  boiskami sportowymi na słupkach wys 4.0 m dł.30,om z wieszakami do zawieszenia siatek polipropylenowych  wys
4,0 m o oczkach 10 x10 cm z linki śr.5 mm.
- ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej.wys. 1,60m . Od strony południowej zaprojektowano  furtkę (roboty skosztoryso-
wano w poz 18 jindywidualnie przez analogię do poz KNR 2-02 1804-12 wartości pomniejszono proporcjonalnie dla wys 1,60 m)
 - w kosztorysie ujęto wykonanie ścianki oporowej Ŝelbetowej w linii pilkolapów między boiskami przy istniejącej róŜnicy poziomów boisk
( jak w etapie I i II )
- odwodnienie boisk do warstw piasków  poprzez nawierzchnie przepuszczalne dla wody opodowej.
- ogrodzenie terenu siatką plecioną stalową powlekaną o wys. 1,60m,
-- koszty złoŜenia gruzu i ziemi na wysypisku lokalnym w oparciu o średnie ceny  składowania na wysypisku 1m3 .(poz.19)
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DE-

MONTAśOWE ( ETAP  I )
2 ROBOTY ZIEMNE 

3.1 Roboty montaŜowe
3.2 Piłkołapy  boiska piłkarskiego

3 BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ  / o
nawierzchni bezspoinowej poliu-
tetaniwo-kauczukowej/

4.1 Place
4 UTWARDZENIE PLACU PRZED

SZKOŁĄ
5 ZAGOSPODAROWANIE TERE-

NÓW ZIELONYCH
6 ELEMENTY WYPOSAśENIA

TERENU
7 OGRODZENIE TERENU 

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
teren sportowy przy szkole w LUBOSZYCACH ( ETAP I)

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE ( ETAP  I )
1

d.1
KNR-W 4-01
1306-01
analogia

DemontaŜ wyposaŜenia boisk ( bramek i słupków stalowych do
siatkówki ,drabinki do ćwiczeń ]

szt.

4*1+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1

KNR-W 2-25
0307-04

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych
osadzonych w gruncie - rozebranie

m2

47.5+7.03+47.89+55.86+26.48+2.97+18.90+40.42 m2 247.050
RAZEM 247.050

3
d.1

KNR-W 2-25
0315-03
analogia

Bramy wjazdowe metalowe z siatki ze słupkami przybramowymi
Ŝelbetowymi - rozebranie

m2

3.5*1.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

4
d.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 15 cm
(płyta betonowa przed bud. szkoły i opaska od str boisk) [ krusze-
nie do frakcji max.63 mm] do wbudowania w warstwy podbudowy

m3

(30.6*2.98)*0.12+(12.0+4.6)*0.5*0.1 m3 11.773
RAZEM 11.773

5
d.1

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

40.42 m 40.420
RAZEM 40.420

2 ROBOTY ZIEMNE 
6

d.2
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

{55.0*57.0+15.0*35.0}*0.0001 ha 0.366
RAZEM 0.366

7
d.2

KNR-W 2-01
0119-01

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

m2

968.0+308.8+738.25 m2 2015.050
RAZEM 2015.050

8
d.2

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha-
rek - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości

m2

968.0+308.8+738.25 m2 2015.050
RAZEM 2015.050

9
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

968.0+308.8+738.25 m2 2015.050
RAZEM 2015.050

10
d.2

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do
1.0 m (kat.gr.III) ( pod  urządzenia sportowe do piłki noŜnej )

dół.

4*2 dół. 8.000
RAZEM 8.000

3 BOISKO DO PIŁKI NO śNEJ  / o nawierzchni bezspoinowej poliutetaniwo-kau czukowej/
3.1 Roboty monta Ŝowe
11

d.3.1
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego klińca frakcji 4- 31,5 mmwarst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

44.0*22.0+75.17+42.0*2.5+82.95+45.68 m2 1276.800
RAZEM 1276.800

12
d.3.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z miału kamiennego [0 - 5 mm ]- warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

44.0*22.0 m2 968.000
RAZEM 968.000

13
d.3.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (miału kamiennego)- warstwa
górna - za kaŜdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

44.0*22.0 m2 968.000
RAZEM 968.000

14
d.3.1

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawęŜniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na
łukach o promieniu do 40 m

m3

[28.0+1.0+1.5+16.2]*0.2*0.3 m3 2.802
RAZEM 2.802

15
d.3.1

KNR 2-31
0403-01
analogia

MontąŜ Ŝelbetowych prefabrykowanych plyt oporoeych na podłoŜu
betonowym

m

28.0+1.0+1.5+16.2 m 46.700
RAZEM 46.700

16
d.3.1

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

44.0*2+22.0*2+5.51+23.3+47.36+24.8+3.9 m 236.870
1.88*2+4.71*3+2.63*2+4.2+5.42*2-29.72 m 8.470

RAZEM 245.340
17

d.3.1
KNR 2-31
0407-06

ObrzeŜa betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu
do 10 m

m

1.88*2+4.71*3+2.63*2+4.2+5.42*2-29.72 m 8.470
RAZEM 8.470

18
d.3.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kol. beŜowy grubość 6
cm na podsypce piaskowej

m2

75.17+42.0*2.5+82.95+45.68 m2 308.800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 308.800

19
d.3.1

KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego / pod
bramki /

m3

2*2*0.45*0.45*1.0 m3 0.810
RAZEM 0.810

20
d.3.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem. budowli - pręty gładkie t

0.035 t 0.035
RAZEM 0.035

21
d.3.1

KNR 2-23
0309-08

Tuleje stojaków metalowych do bramek kpl.

2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.3.1 analiza indywi-

dualna

Nawierzchnia  poliuretanowa  dwuwarstwowa w kol. ceglasty  ;
dolna z granulatu SBR gr. 7mm , górna warstwa poliuretanowa z
kolorowego granulatem EPDM gr.7 mm. na podbudowie z ET
gr.3,5 cm
/ wykonanie linii boisk   kol. biały/

m2

44.0*22.0 m2 968.000
RAZEM 968.000

23
d.3.1

KNR 2-23
0310-04

Dostawa i ustawienie na gotowych fundamentach aluminiowych
bramek do piłki  noŜnej 2,0x5,0m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.2 Piłkołapy  boiska piłkarskiego
24

d.3.2
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów pod fundamenty piłkochwytów w gr. (kat.gr.III) /
co 2,5m/

dół.

9+9 dół. 18.000
RAZEM 18.000

25
d.3.2

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o
obj.0.35 m3 [pod piłkołapy ]

m3

[9+9]*0.35*0.35*0.8 m3 1.764
RAZEM 1.764

26
d.3.2

KNR-W 2-02
1802-04
analiza indywi-
dualna

Wykonanie i montaŜ piłkołapów h= 6,0 m  konstrukcja słupków
wyk. z kształtowników zimnogiętych prostokątnych stalowych
ocynkowanych80x 60x3mm z zawieszeniem siatek polipropyleno-
wych z linki śr.5 mmi oczkach 10 x 10 cm,

m

20.0*2 m 40.000
RAZEM 40.000

4 UTWARDZENIE PLACU PRZED SZKOŁ Ą
4.1 Place
27

d.4.1
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego "klińca"- warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2

738.25 m2 738.250
RAZEM 738.250

28
d.4.1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x20 cm
w gruncie kat.I-II

m

74.91+29.72 m 104.630
RAZEM 104.630

29
d.4.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

[74.91+29.72]*0.2*0.3 m3 6.278
RAZEM 6.278

30
d.4.1

KNR 2-31
0403-04

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

74.91+29.72 m 104.630
RAZEM 104.630

31
d.4.1

KNR 2-31
0403-07

KrawęŜniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promie-
niu do 10 m

m

29.72 m 29.720
RAZEM 29.720

32
d.4.1

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor. beŜ. grubość 8
cm na podsypce piaskowej

m2

738.25 m2 738.250
RAZEM 738.250

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH
33

d.5
KNR 2-21
0104-06

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.5

KNR 2-21
0207-01
z.o.2.10. 

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II - obszar mniejszy
niŜ 0.15 ha

ha

[33.66+168.16+107.49+378.22]*0.0001 ha 0.069
RAZEM 0.069

35
d.5

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne  z transportem taczkami na
terenie płaskim

m3

[33.66+168.16+107.49+378.220]*0.1 m3 68.753
RAZEM 68.753

36
d.5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z
nawoŜeniem

m2

33.66+168.16+107.49+378.22 m2 687.530
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 687.530

6 ELEMENTY WYPOSAśENIA TERENU
37

d.6
KNR 2-21
0607
analiza indywi-
dualna

Kosze na śmiec metalowe ocynkowane i lakierowane szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

38
d.6

KNR 2-21
0607-02
analiza indywi-
dualna

Stojaki czteromiejscowe na rowery szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

39
d.6

KNR 2-21
0607
analiza indywi-
dualna

Ławki parkowe z prefabrykatów Ŝelbetowych - obudowa drewnia-
na siedzeniowa

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

7 OGRODZENIE TERENU 
40

d.7
KNR-W 2-02
1804-12
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej plecionej powlekanej  o śr.3,
6mm o wysokości 1,6m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o
rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

47.5+7.03+47.89+55.86+26.48+2.97+18.90+40.42 m 247.050
RAZEM 247.050

41
d.7

KNR 2-23
0402-04
analogia

Furtka o wym. 110x160 cm stalowa ocynkowana szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Boiska ŁUBNIANY -LUBOSZYCE etap I 09022012 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 4080.7828

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. prefabrykaty  Ŝelbetonowe  opory 0,10
x0,70 x 0,50 m

m 93.4000 93.4000

2. pręty gładkie śr. 8-14 mm kg 35.2100 35.2100
3. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm' kg 6.5880 6.5880
4. Furtki ogrodz. z zamkiem zwykłym do

1,5m2
m2 1.7600 1.7600

5. Siatki polipropylenowe z linki min 5
mm i o oczkach 10/10 cm z zamoco-
waniem do podłoŜa szpilkami

m 240.000
0

240.000
0

6. słupki z rur stalowych dn 88x60x3 mm' kg 666.944
0

666.944
0

7. słupki z rur stalowych dn 76 mm kg 2618.73
00

2618.73
00

8. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.4941 0.4941
9. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 1.0760 1.0760

10. linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm m 770.796
0

770.796
0

11. siatka ogrodzeniowa ślimakowa z dru-
tu ocynkowanego powlekanego two-
rzywem sztucznymśr 3,6 mm

m2 400.221
0

400.221
0

12. uchwyty metalowe kg 39.5280 39.5280
13. azofoska t 0.0344 0.0344
14. farba olejna do gruntowania dm3 0.6500 0.6500
15. rozcieńczalnik dm3 0.1600 0.1600
16. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600 0.0600
17. tlen techniczny spręŜony m3 0.1800 0.1800
18. miał kamienny' t 13.8424 13.8424
19. tłuczeń kamienny niesortowany t 508.982

6
508.982

6
20. tłuczeń kamienny niesortowany''' t 234.911

2
234.911

2
21. piasek m3 0.1900 0.1900
22. piasek' m3 24.9108 24.9108
23. piasek'''''' m3 61.6194 61.6194
24. piasek''' m3 0.5978 0.5978
25. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.3966 0.3966

26. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35''''

t 0.5127 0.5127

27. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35'

t 0.0140 0.0140

28. nasiona traw kg 13.7506 13.7506
29. elementy metalowe'''' kg 54.4000 54.4000
30. bramka do piłki noŜnej kpl 2.0000 2.0000
31. nawierzchnia kauczukowo -poliurena-

nowa EPDM''
m2 968.000

0
968.000

0
32. obrzeŜa betonowe 25x8 cm m 250.246

8
250.246

8
33. obrzeŜa betonowe 20x6 cm m 41.2284 41.2284
34. kostka brukowa 6 cm kolorowa' m2 316.520

0
316.520

0
35. kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 756.706

3
756.706

3
36. krawęŜniki drogowe betonowe 20x30

cm
m 106.722

6
106.722

6
JAD

37. beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 9.3879 9.3879
38. masa betonowa' m3 0.8222 0.8222
39. masa betonowa'' m3 1.7905 1.7905
40. mieszanka betonowa m3 6.5291 6.5291
41. zaprawa cementowa M15' m3 0.0960 0.0960
42. deski grubości 28-45 mm kl.III' m3 0.0105 0.0105
43. deski grubości 28-45 mm kl.III''' m3 0.0229 0.0229
44. deski grubości 19-25 mm kl.III' m3 0.0186 0.0186
45. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.2511 0.2511
46. deski grubości 19-25 mm kl.III''' m3 0.0406 0.0406
47. Kosze na śnieci stalowe ocynkowane

lakierowane 35 dm3
szt 6.0000 6.0000

48. stojak czterostostanowiskowy z rur
stalowych ocynkowanych na rowery

szt 4.0000 4.0000

49. ławki stalowe ocynkowane z oparciem szt 16.0000 16.0000
50. woda''' m3 10.0753 10.0753
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

51. woda m3 56.7123 56.7123
52. woda' m3 4.8400 4.8400
53. woda'' m3 0.1961 0.1961
54. drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0049 0.0049
55. drewno na stemple budowlane iglaste'' m3 0.0106 0.0106
56. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0146 0.0146
57. słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0.0586 0.0586
58. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.8587
2. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 5.0376
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6120
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.9933
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 5.2866
6. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 35.2495
7. walec statyczny samojezdny 10 t'' m-g 70.4178
8. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 6.6792
9. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8.6647

10. glebogryzarka (bez ciągnika) m-g 0.4168
11. wyciąg m-g 0.0252
12. środek transportowy'''''' m-g 0.1720
13. środek transportowy m-g 1.6058
14. ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 0.4168
15. środek transportowy m-g 5.1090
16. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.8418
17. środek transportowy m-g 0.0455
18. wibrator powierzchniowy' m-g 40.1440
19. wibrator powierzchniowy'''' m-g 95.9725
20. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 6.6792
21. giętarka do prętów' m-g 0.1411
22. noŜyce do prętów' m-g 0.1663
23. prościarka do prętów' m-g 0.1260
24. piła do cięcia kostki' m-g 7.7200
25. piła do cięcia kostki'''' m-g 18.4563

RAZEM

Słownie:  
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