
ogrodzenie-schronisko-ofertowy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3 m-g 0.5127
2. młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150

KM)
m-g 0.5127

3. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 23.9128
4. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 1.0254
5. samochód samowyładowczy 5 t m-g 13.3987
6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 47.5200
7.środek transportowy m-g 1.9199

RAZEM

Słownie:  
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/K.P./ogrodzenie-schronisko-ofertowy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. Beton zwykły B-15 m3 17.3464 17.3464
2. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.3931 0.3931
3. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2222 0.2222
4. deski Ŝelbetowe pełne ogrodzeniowa szt 439.5600 439.5600
5. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1025 0.1025
6. farba olejna nawierzchniowa dm3 3.1100 3.1100
7. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10.4249 10.4249
8. słupki prefabrykowane Ŝelbetowe odgałęźne szt 36.0000 36.0000
9. słupki prefabrykowane Ŝelbetowe zwykłe szt 63.0000 63.0000

10. wrota 400x200 z furtkami 150x200 stalowe z siatki w
ramach z kątownika ze słupkami przybramowymi

kpl 1.0000 1.0000

11. wrota stalowe z siatki w ramach z kątownika z pa-
sem dolnym z blachy - 700x200 cm ze słupkami
przybramowymi

kpl 1.0000 1.0000

12. zaprawa cementowa M 50 m3 0.0200 0.0200
13. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ogrodzenie-schronisko-ofertowy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 891.0044

RAZEM

Słownie:  
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/K.P./ogrodzenie-schronisko-ofertowy KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i przybramowe

1
d.1

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm - nacięcie
płyt i nawierzchni betonowej pod fundamenty słupków ogrodzeniowych i bramowych

m

0,4*4*(5+2+4+2+2+6+10+2+56+15-5)+0,5*4*5 m 168.400
A (suma częściowa) --------------------

168.400
RAZEM 168.400

2
d.1

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za kaŜdy 1
cm ponad 6 cm - krotność=4

m

#p1A m 168.400
RAZEM 168.400

3
d.1

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na
odl. do 1 km

m2

0,4*0,4*(5+2+4+2+2+6+10+2+56+15-5)+0,5*0,5*5 m2 17.090
A (suma częściowa) --------------------

17.090
RAZEM 17.090

4
d.1

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III - pod fundamenty słupków ogrodzenio-
wych i przybramowych - analogia

m3

(0,4*0,4*(5+2+4+2+2+6+10+2+56+15-5)+0,5*0,5*5)*1,0 m3 17.090
A (suma częściowa) --------------------

17.090
RAZEM 17.090

5
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

#p3A*0,12 m3 2.051
#p4A m3 17.090
A (suma częściowa) --------------------

19.141
RAZEM 19.141

6
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km m3

#p5A m3 19.141
RAZEM 19.141

7
d.1

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - analogia - fundamenty betonowe (B15) pod
słupki ogrodzeniowe i przybramowe

m3

(0,4*0,4*(5+2+4+2+2+6+10+2+56+15-5)+0,5*0,5*5)*1,0 m3 17.090
A (suma częściowa) --------------------

17.090
RAZEM 17.090

Ogrodzenie z prz ęseł betonowych
8

d.2
Ogrodzenia z prefabrykow.elem.Ŝelbet.- budowa - słupki zwykłe: 63 szt; słupki odgałęźne 36
szt

m2

(4*2,0+2*2,0+4*2,0+2*2,0+6*2,0+10*2,0+56*2,0+15*2,0)*2,0 m2 396.000
RAZEM 396.000

9
d.2

Wrota stalowe wys.2,0 m szer.wrót 3.5 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z
blachy o wys.25 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

Wrota z furtkami wys.2.0 m szer.wrót 4 m i furtki 1,5 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach
z pasem dol.z blachy o wys.25 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrót Grupa Warto ść Od robocizny Od materiałów Od sprz ętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1Koszty pośrednie Kp wszystkie wszystkie  wszystkie
2Koszty zakupu Kz wszystkie  wszystkie  
3Zysk Z wszystkie wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
1VAT V wszystkie wszystkie
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nakłady zwarte w kosztorysie uwzględniają wykonanie działki zajmowanej przez schronisko dla bezdomnych zwierząt
znajdujące się w Piotrtkowie Tryb. ul. Gliniana 12
Projektowane ogrodzenie z płyt  Ŝelbetowych pełnych, wysokości 2,0 m (cztery płyty), w rozstawie słupków 2,0 m.
Ogrodzenie biegni wzdłuŜ granicy działki nr 225/15 a następnie zakręca pod kątem prostym na południe na długość
30,0 mb.
Słupki osadzone w fundamentach betonowych (B15) - co trzeci słupek -  o wymiarach 40x40 cm i glębokosci około
100
cm. Pozostałe słupki obsadzone w gruncie pod nawierzchnią betonową. Część słupów tzw odgałęźnych moŜe posłu-
Ŝyć
w przyszłości do budowy boksów dla zwierząt
Fundament pod słupki przybramowe 50x50x100 cm. Słupki przybramowe z rur stalowych.
Bramy i furtka wykonane z siatki w ramach z kątownika stalowego z dolnym pasem z blachy stalowej pełnej.
 
Nakłady uwzględniają nacięcie i rozbiórkę fragmentów nawierzchni betonowej pod nowe słupki. Słupki przybramowe
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys szczegółowy wykonano na podstawie:
-----------------------------------------------------------------------------
 
1. Wizję lokalną i pomiary własne z natury budynku. Uzgonienia z Inwestorem
 
2. Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity.
 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie.
 
4. Przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania:
-Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001 r. zmiany w
obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego,
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania ko-
sztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) - obowiązuje od 24 czerca
2004r.,
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytko-
wego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004) obowiązuje od 1 października 2004r.
-Metody środowiskowe kosztorysowania.
 
5. Jednostkowych nakładów rzeczowych
     - określonych w katalogach KNR,
     - analizę indywidualną
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PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych prefabrykowanych
ADRES INWESTYCJI   :     Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działka 225/15 - Piotrków Tryb. ul. Gliniana
INWESTOR   :     Urząd Miasta Piotrków Tryb.
ADRES INWESTORA   :     Piotrków Tryb. ul. PasaŜ Rudowskiego 10

KOSZTORYS OPRACOWANY PRZEZ   :     mgr inŜ. Kazimierz Polowczyk

DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2006r.

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  VAT [V] .........................................................    % Σ

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Nazwa i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV:
45111220-6             Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111291-4             Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45262300-4             Betonowanie
45342000-6             Wznoszenie ogrodzeń
45421148-3             Instalowanie bram

Sporządził Sprawdził

Data opracowania
czerwiec 2006r.

Data sprawdzenia


