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2 Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej. kosztorys. athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Ckodnik
1

d.1
KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

193.534 m 193.534

RAZEM 193.534
2

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

234.537 m2 234.537

RAZEM 234.537
3

d.1
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości /kolejne 10 cm/
krotność 2
Krotność = 2

m2

234.537 m2 234.537

RAZEM 234.537
4

d.1
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm
pod opaskę żwirową

m2

39.843 m2 39.843

RAZEM 39.843
5

d.1
KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

234.537*0.30+39.843*0.20 m3 78.330

RAZEM 78.330
6

d.1
KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-II
/kolejne 7 km/ krotność 14
Krotność = 14

m3

78.330 m3 78.330

RAZEM 78.330
7

d.1
KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

0.06*0.20*193.534 m3 2.322

RAZEM 2.322
8

d.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km /kolejne 7 km/.
krotność 7
Krotność = 7

m3

2.322 m3 2.322

RAZEM 2.322
9

d.1
Wycena in-
dywidualna

Koszty utylizacji gruzu i urobku m3

2.322+78.330 m3 80.652

RAZEM 80.652
10

d.1
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem
chodnik + opaska

m

274.23 m 274.230

RAZEM 274.230
11

d.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże trawnikowei betonowa z oporem C12/15
chodnik + opaska

m3

274.230*0.019 m3 5.210

RAZEM 5.210
12

d.1
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II
chodnik + opaska

m2

234.537+39.843 m2 274.380

RAZEM 274.380
13

d.1
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
chodnik

m2

[(8.50+8.10)/2*4.68+(58.62+59.97)/2*2.00+(16.48+17.13)/2*2.00+(2.52+2.29)/
2*2.00]*1.1

m2 215.439

RAZEM 215.439
14

d.1
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
chodnik

m2

215.439 m2 215.439

RAZEM 215.439
15

d.1
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu /pocienienie o 3 cm/.
krotność 3    chodnik
Krotność = 3

m2
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2 Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej. kosztorys. athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0-215.439 m2 -215.439

RAZEM -215.439
16

d.1
NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej płuka-
nej 15 x 30 cm gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2  kolor grafitowy /RAL 7043/.

m2

2.00*(0.15*18+0.30*11+0.60*12+1.20*9+(0.60+0.90)/2)+4.68*(0.15*2+0.30+
0.60+1.20)

m2 60.732

RAZEM 60.732
17

d.1
NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej płuka-
nej 15 x 30 cm gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 kolor szary /RAL 7035/.

m2

215.439-60.732 m2 154.707

RAZEM 154.707
18

d.1
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm 
opaska z żwiru płukanego frakcja 16-31,5 mm

m2

0.55*(57.20-4.68+13.96-2.10+0.30) m2 35.574

RAZEM 35.574
19

d.1
KNR 9-11
0401-02

Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem ręcznym /
analogia/.
geowłóknina DREFON pod żwirem w opasce

m2

0.90*(57.20-4.68+13.96-2.10+0.30) m2 58.212

RAZEM 58.212

2 Demontaż, wywóz i utylizacja wyposarzenia placu zabaw
20

d.2
Wycena in-
dywidualna

Demontaż, wywóz wraz z kosztami utylizacji wyposarzenia placu zabaw
11 szt ławek drewnianych na podporach betonowych wkopanych w grunt
  3 szt koszy stalowych
  2 szt piaskownice z obudową drewnianą
  2 szt huśtawek na konstrukcji drewnianej
  1 szt zjeżdźalnia drewniana
  2 szt drabinki stalowo drewniane

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

3 Ogrodzenie
21

d.3
KNR 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w
gruncie - rozebranie
od strony rzeki Młynówki

m2

2.00*51.21 m2 102.420

RAZEM 102.420
22

d.3
KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem 
Rozebranie i ponowny montaż po wykonaniu ogrodzenia od strony ul. Piastow-
skiej   R x 1,7

m2

1.00*57.20 m2 57.200

RAZEM 57.200
23

d.3
Wycena in-
dywidualna 

Koszty zajęcia chodnika na czas wykonywania robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
24

d.3
KNR 4-01
0349-06

Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej
ogrodzenie od strony ul. Piastowskiej

m3

0.30*0.38*(57.20-4.58)+0.38*0.60*1.20*32 m3 14.754

RAZEM 14.754
25

d.3
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm
ogrodzenie od strony ul. Piastowskiej

m3

0.90*0.38*57.20 m3 19.562

RAZEM 19.562
26

d.3
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

19.562+14.754+21*0.15*0.15*2.50 m3 35.497

RAZEM 35.497
27

d.3
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km /kolejne 7 km/.
krotność 7
Krotność = 7

m3

35.497 m3 35.497

RAZEM 35.497
28

d.3
Wycena in-
dywidualna

Koszty utylizacji gruzu m3

35.497 m3 35.497

RAZEM 35.497
29

d.3
KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
w poz M należy doliczyć dostawę piasku kopanego

m3

19.562-0.30*0.30*0.80*32 m3 17.258

RAZEM 17.258
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.3

KNR-W 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa /
analogia/
Montaż ogrodzenia systemowego, panel z drutu W4 oczko 50 x 200 mm na
słupkach stalowych 40 x 60 mm, rozstaw słupków co 2,56 m osiowo, wyso-
kość ogrodzenia 2,00 m bez prefabrykowanego cokołu betonowego kolor RAL
6005, beton C16/20
od strony rzeki Młynówki

m2

2.00*(51.21+8.88+12.59+4.06) m2 153.480

RAZEM 153.480
31

d.3
KNR-W 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa
Montaż ogrodzenia systemowego, panel z drutu W2 oczko 50 x 200 mm na
słupkach stalowych 40 x 60 mm, rozstaw słupków co 2,56 m osiowo, wyso-
kość ogrodzenia 1,20 m bez prefabrykowanego cokołu betonowego kolor RAL
6005, beton C 16/20
od strony budynku basenu

m2

1.20*12.96 m2 15.552

RAZEM 15.552
32

d.3
KNR 5-15
1006-05

Montaż furtki stalowej uniwersalnej w systemie wykonywanego ogrodzenia z
paneli z drutu kolor RAL 6005, światło przejścia 1,00 m h=1,20 m, wyposarze-
nie w zamek z wkładką patentową i klamkę
od strony budynku basenu

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
33

d.3
KNR 2-02
1804-11

Ogrodzenie z profili zamkniętych15 x 15 mm kutych, elementy pionowe zakoń-
czone grotem ozdobnym, poziome usztywnienie z profilu 25 x 25 mm /dwa
profile profile jeden górą drugi dołem/  wysokości przęsła stalowego 1,20 m na
słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 80 x 80 mm o rozstawie osiowym
2,61 m zakończone głowicą w formie stożka obsadzonych w gruncie i obetono-
wanych beton C 16/20 o wym. 30 x 30 x 80 cm, ogrodzenie w kolorze  MO-
DERN BROWN STRUKTURA od spodu cokół prefabrykowany betonowy 6 x
20 x 250 cm o zewnętrznej fakturze kamienia płukanego  / analogia/. Ogrodze-
nie np. Plastmet model szmaragd
od strony ulicy Piastowskiej

m

57.20-4.58 m 52.620

RAZEM 52.620
34

d.3
KNR 2-02
1808-02

Brama dwuskrzydłowa o wys. 1,40 m i szer. 3,38 m w systemie ogrodzenia
montowanego od str ul. Piastowskiej na słupkach stalowych z profilu zimogię-
tego 100 x 100 mm o wys. h=2,36 m obetonowanych betonem C 16/20  o
wym. 30 x 30 x 80 cm wraz z furtką o wys. 1,40 m i szer. 1,17 m. Brama i furt-
ka wyposarzona w zamek z wkładką patentową i klamkę. Brama dodatkowo
wyposarzona w rygiel i ogranicznik./analogia/.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

4 Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego

4.1 Roboty ziemne
35

d.4.
1

KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.31 ha 0.310

RAZEM 0.310
36

d.4.
1

KNR 2-01
0201-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 6 km

m3

(311.20+3.11)*0.3 m3 94.293

RAZEM 94.293
37

d.4.
1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

311.20+3.11 m2 314.310

RAZEM 314.310
38

d.4.
1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3

(143.60+1.43)*0.06 m3 8.702

RAZEM 8.702
39

d.4.
1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem na ławie betonowej

m

143.60+1.43 m 145.030

RAZEM 145.030
40

d.4.
1

KNR 2-31
0202-01
0202-02

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 30 cm

m2

299.70+2.99 m2 302.690

RAZEM 302.690

4.2 Wyposażenie placu zabaw - urządzenia zabawowe i uzupełniające
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2 Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej. kosztorys. athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.4.

2

Wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż metalowej piramidy linowej dużej zgodnie z PT szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
42

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowego zestawu zabawowego dużego zgodnie z PT szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
43

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowego zestawu zabawowego małego zgodnie z PT szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
44

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowej piramidy kulowej zgodnie z PT szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
45

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż metalowej karuzeli słupowej 3 osobowej z mechanizmem
nakręcającym się zgodnie z PT

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
46

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowego zjazdu linowego zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
47

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż metalowej lokomotywy dużej z 2 wagonami zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
48

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowej huśtawki łańcuchowej bocianie gniazdo zgodnie
z PT

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
49

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowej karuzeli z kierownicą i siedziskami zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
50

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowej huśtawki podwójnej łańcuchowej zgodnie z PT
(dwa siedziska zwykłe gumowe).

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
51

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowej karuzeli bieżnikowej na rurze z napędem pedało-
wym zgodnie z PT

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
52

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowej karuzeli na trzech sprężynach zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
53

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowej huśtawki typu ważka zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
54

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż metalowej huśtawki pojedynczej łańcuchowej małej zgodnie
z PT (siedzisko koszykowe).

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
55

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż bujaka na sprężynie Delfin zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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56
d.4.

2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż bujaka na sprężynie Konik zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
57

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż bujaka na sprężynie Skuter zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
58

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż metalowejm gry kółko-krzyżyk zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
59

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka do wkopania
z ławkami z oparciem zgodnie z PT

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
60

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż betonowej ławki z oparciem zgodnie z PT szt.

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
61

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowego kosza na śmieci z daszkiem zgodnie z PT szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
62

d.4.
2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż metalowego regulaminu placu zabaw zgodnie z PT szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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