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Klasyfikacja robót wg' Wspólnego Slownika Zamówień

45212200-8Robotybudo$/lanewzakresiebudoń/yobiektóWspońowych
i;riźźź1-| ńonoty uuoorrtińe zwiąane z obiektami na terenach spońo\i/ych

NMWAINWESTYCJI:Budowakompleksuboisk'.Mojeboisko.orlik2012''
łóńrs lNWEsTYcJl : Klwatka, działka nr 405

lNWEsToR : Gmina Gózd

łónEs lNWEsToRA : Gózd ul' Radomska 7 ' 26-634 Gózd

ańAŃŻA : drogołla, budorulana' elektryczna' sanitama

SPoRZĄDZIŁMLKULAoJE:mgrinż.LeszekPopiel,26.800Białobęegiul.Kochanowskiego2
ónin ońnłcoWANlA : 28'03'2011
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ogółem wartośc kosztorysoula robót : 0'00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

Data opraco',/ania
28.03.2011

INWESTOR

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany pfzy pomocy programu
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Orlik w Klwatce2.KST PRZEDMIAR

i@wych robotach ziemnych - koryta pod na-

wierzchnie placów postojowych

'|ezdni i chodników w gruncie

kat. l-lv głębokości 20 cm
KNR 2-31
0'l 01-01

ffi podsiębiernymi 0'25 m3 w ziemi kat. l_lll

'i";;#ń.fianej 
w hałdach z transpońem urobku samochodami samo_

vczYmi na odląłośc do't km

zęle o'5 km transportu ponad 
-1 

km

."ńoóńooańi sańcllłyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll_lV

ffiewarstwy odsączającej w korycie lub na ca-

łei's'óróros"i oiogi - gruoosc warstwy po zag' 10 cm (razem 20cm)

i _ warstvva dolna o grubości 15 cm

ffi o4mm - Warstwa górna z tlucznia _ gru_

L*J ńó i.gę..czeniu z cm (do wykonania Wg projektu 3cm)

ffin)rwane ręczniew terenach nizinnych w grun_

tń x.illi-rri na ółęuot osci 0.9m, Średnica rurek 8cm (rurki z NPoW)
1*5+11+14+17

ffii. looommigłęb.2.Sm

i nYm z wYkonaniem linii dla

il; L; ;iłii ;icznł i ooi.x" oó koszykó^'ki ( m ini',?| 
"{ :tt9 ?l|-,l1<1'^"t:1vy ; y]:*

illKilil;iil-ń; i#ń*kó'ni l mz ' ządt<u' ilośĆ włÓkien na m2 -23307)

ili ych do piłki nożnej - siatkami

@h z betonu ŹWirowego o obj.0.6 m3

cokoły betono^,e 0.2Xo.35 m +0.2x1'0 m - pilkochwyty

@ości Smm na słupkach z rur

stalo,vycń ocynkowanych Wysokości 6 i 8m

i@obotach ziemnych - koMa pod na-

wiezchnie placów postojottvych

Noma PRO Wersia 4 27
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@rokości 
'ezdni 

i chodnikół w gruncie

iernYmi 0 25 m3 w ziemi kat l-lll

upzednio zmagazynowane1 w ńałdach z transportem urobku samochodami samo_

na odległośc do 1 km

o'5 km transpońu ponad 1 km

..ńo"ń"o.ńi samowyładorłczymi po drąach utwardzonych ziemi kat' lll-lv

@stwy odsączaiącei w korycie lub na ca-
'..óióios"i oioli - gruuośc warstwy po zag' 10 cm (razem 20cm)

a dolna o grubości 15 cm
KNR 2-23
01 04-01

Naw'erz"hr'ia . k'usz}'i doiomitowych 04mm _ warstwa górna z tłucznia _ gru_

L*o pó .'gę'. czenii 7 cm (do wykonania wg projektu 3cm)

ffiykonyłane ręczniew terenach nizinnych w grun-

t."n r..i. ri-rlr n. ilęooros"i 0.9m, średnica rurek 8cm (rurki z NPoW)

sttld'ienkńrena'sk'le kor'trolne s-1 o śr' 1000 mm i głęb' 2'5 m

ińontaz;awaacrrrl pauretanowej w dwóch Warstwach _ nawiez-

ł" ooliuraan*'a na podkładzie elastycznym mineralno -syntetycznym' GruDosl

;ł;';ó6;' *ytrłymałość na rńiąginie m!! 0''11l!:_'sTfl,ie względ-

iZ ółv iłźv ,"*aniu miń 50%, WŻymałośc na rozdzieranie min 60N

owych do koszykówki _ stojak me_

ńt,n'u oo koszl z tablicąz obejmami i śrubami

W goto\^'}rchot'orach stojakó'v metalou/ych do siatkó\^/ki _ stojak meta_

do siatkół ki z siatką

odami samowyładowczymi na

odjegłość oo i rm (kat' gruntu lll) pod stopy fundamento^/e

ffiżwirowąooobj'0.15m3

@omm pod boiskiem dopiłki koszyko-

i i siatkowej na rurach wodociągowych śr' 1 00mm

-rcontaż (10 kontenerół z wyposażeniem
Budynek szatnicn rcsanitarny. Dostawa I monlaz ('lu Kolrter

indy- sanitarnym)

Noma PRO Wersja 4.27
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Orlik w Klwatce2.KST

r'dna do 1'5 m i głębok'do

t.!m ze złozeńiem urouru na odkład (kat'gr'lll)

koPie - Podstawa studni be-

ffiokorści 1.0 m wypelnione piaskiem

ffim i glębokości 1.0 m wypełnione żwirem

@pami wgrunciekat l-lll z przerzutem na

:@siębiernymi 0.25 m3 na odkład

@ypkichogrubości 20cm

ych w gruntach kat'l_ll; gĘbo

kość do 1.5 m, szerokośc 0.B-1.5 m

olichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe

@ex FRZ - jednorłarstwołymi

@ynkowanego o śr' 40-50 mm
KNR 4-02
01 1 1-03

@owychośr'nom'40mm

Gcementowych o śr'nom'

i lqarr.lenq: lulocią9i' 
kolektory W

ó',]"rJJn '".nvch 
kat.lll-lV iw$9bv-']"'urobku łopatąlub wyciągiem ręcznyrn;

do 1.5 m. szerokośc 0.8_'l .5 m

ffi piono\^/ych w gruntach kat.lll-lv; głe

nnłńse ao 1 .5 m. szerokośc 0.8_1.5 m

@ośr.zelvn'200mm

Norma PRO Wersja 4.27
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2'Ol3'2mm o oczkach

4,5x4,scm, na sfupkach starońcń ócynr<ry:ly'!,y-lo^tawie co ok' 250cm obsa-

dónvcń *' gniazdach cokołów kolor RAL600s-zielony

ffiirowegooobj'o6m3

cokoły uetonc'rłe 0.2x0.35 m

i fuńki 1 '2 
m z siatki w

Wrota z fuńkami WysoKoscl 2

ramach stalou/ych na gotowycń słupiacn z pasem dolnym z blachywys' 25cm (ra_

zem 161kG)

mowyładovvczymi na

odląłośĆ do't km (kat. gruntu lll)

m z drutu 2'0l3'2mm
orodzenie boiska do koszyKo\łl

:tffi;il;;;3;ń, n" 
'ńpr'ćn 

stato\ł/ych ocyllkryTlch.Y rozstawie co ok'

i5;;;b.;J';nych w gniazdach cokołół kolor RAL6005_zielony'

rowegooobj'O6m3

ćorołv oeńo*e 0.2ń.35 m

@ siatki w ramach stalowych na goto.

ńń 'ili,-k;;h; 
pisem dotnyrn z blachyWys' 25cm (razem 161kG)

ochodami samowyłado^/czymi na

odjegłośc do 1 km (kat. gruntu lll)

Mechaniczne stawianie
kat.lV

oilietlenowycn ońasie do 300 kg w gruncie

o 25'0 kg na MASZTACH

nęczner^lytopy W gruncie kat' lll

1.0-1 .0"1 .0-1

KNR.W 5-10

O'5 m3 - z zastosor"raniem PomPY

nó 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w

oruncie kat. lll
l s+10.5+35.0+19.5

Z,l .O+22.5+33.0+2 t .O+32.5+3.0+8.0+24.5+32'O+64'0+32'0+39'5

@o 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w

Norma PRO Wersia 4 27
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Orlik w Klwatce2.KST
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Ńa.ye""""""'.twy piasku grubości 0"1 m na d"o ro*" kablo\ń/ego o szer'do 0.4 m lm

h kablowych ręcznie YKY 5x1 0

ffi kablorłych ręcznieYKY 5x16

łze*oov uzie.iające i wyrółnawcze ułożone luzem

ffiębokości do 0.8 m; kat.gruntu lll

Montaż licznika 3 fazo\^/ego z obudo\'ą

1

@uno\^re w rozdzielnicy szkoły

ffiasilania (pierwsza próba)

@du elektrycznąo niskiego napięcia

aadanie linii kauloulej N'N.- kabel S-żyłowy

do 50 mm2 na naPig

Jie-;;i iv o izolac|i i po,'/łoce z twolzyv/ sztucznych

ń gruncie kat' lll_lv _

bez materiałoł kabla isprzętu

@d jezdni i chodników w gruncie
KNR 2.31
0'r0'r-01
analogia

@ń ręcznym - 3 cm grubośćwarstwypoza-

alszy 1 cm grubośc
KNR 2-31
01 05-02

podsypce piaskorłej

ffi cementem wyk. sprzętem rolniczym _ gru-

uóśe pooouoŃy po zagęszczeniu 12 cm - l warstwa

KNR 2-31
01 t1-05

% _ dodatek za zwiększenie ilości
z gruntu stabilizowanego cem'

cementu o 1 kg/'1m2
Krotność = 10

Norma PRO Wereja 4 27
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Orlik w Klwatce2.KST PRZEDMIAR

UI,'AGA !

1.Przeł6żenie kabla YAKY 4 x 120 nn2 naLeży wykonać zgodnie
z warunkami energetycznyni tu/1Ą35/42L6/2011lPK z 1B.05.2CI11 r,

2. Linie boisk oraz boiskr,: do koszykówki na1eży r*ykonać zgodnie
zgodnie z obowiązuJ ącynni przepisani - załącznlk llr L2 do sIlJz.

3'.Ko1orystykę nawierzctrni boiska pol"i.uretanowego uzgodnić 7 Zamawi
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wymiarach 30130 cm w gruncie kat'l-

o+6.0+2.0+41.8+12.3+9'8+40.8+2.0+1.9+16.5+6.4+8.6+1-5+9.8+3.0+18.2+

Łała pod krawężniki betonowa Z oporem

ffi cm na podsypce piask6nń/ej z wypełnieniem

@we o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-

Łaila pod kra,vężnikj betonowaz oporem

i betonowewystalące owymiarach 15x30 cm zWykonaniem ław betono'

na poosypce cementou/o_piasko\łei

@y mieszanką betonovą zagęszczanym mecna-

nicznie o gr. 5 cm średnio

ffici 6 cm na podsypce cemento/vcpias-

xŃei z wrrpełnieniem spoin piaskierrr


