
PRZEDMIAR ROBÓT  nr 1933 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
  
NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej
ADRES INWESTYCJI   : Kolbuszowa Dolna, dz. nr ewid. 1144, 1143, 1094/3

INWESTOR   : Gmina Kolbuszowa 
ADRES INWESTORA   : 36-100 Kolbuszowa,   ul. Obrońców Pokoju 21

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł

Słownie:



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do

1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe i ziemne 1.1 1.16
2 45212221-1 Montaż wiat stadionowych dla zawodników (z demontażu) 2.1 2.7
3 45342000-6 Ogrodzenie boiska piłkarskiego z piłkochwytami 3.1 3.12
4 45342000-6 Zwiększenie wysokości ogrodzenia z 4,15 m na 6,18 m od strony południowo-zachod-

niej (na odcinku e-f) długości 84,80 mb 
4.1 4.6
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PRZEDMIAR

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

1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe i ziemne 
1.1 KNR 2-25 0205-

02
Analogia - demontaż 2 wiat dla zawodników o konstrukcji stalowej - z prze-
wozem w nowe miejsce (na przeciwległą stronę boiska)

m2

5,75*1,50*2 m2 17,25
RAZEM 17,25

1.2 KNR 2-31 0810-
05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm - utwar-
dzenie terenu pod wiatami dla zawodników

m2

5,75*1,50*2 m2 17,25
RAZEM 17,25

1.3 KNR 2-31 0818-
04

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach lub z przęseł m

16,0+9,0+30,0+14,0+126,0-6,0*2+40,0+68,0+16,0 m 307,00
RAZEM 307,00

1.4 KNR 4-06 0118-
01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

0,001*18,0<kg/m>*307,00 t 5,526
RAZEM 5,526

1.5 KNR 4-04 1107-
01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez Użytkownika

t

5,526 t 5,526
RAZEM 5,526

1.6 KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km

t

5,526 t 5,53
RAZEM 5,53

1.7 KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

17,25*0,12*<wsp>1,50 m3 3,10
0,25*0,25*1,00*307,0/3,0*<wsp>1,50 m3 9,59

RAZEM 12,69
1.8 KNR 4-04 1103-

04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

12,69 m3 12,69
RAZEM 12,69

1.9 KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ-
ny rozpoczęty 1 km
Krotność = 2

m3

12,69 m3 12,69
RAZEM 12,69

1.10 KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia - ogrodze-
nie wokół stadionu

km

0,001*(18,16*4+32,76*2+3,76*2+120,08*2) km 0,3858
RAZEM 0,3858

1.11 KNNR 1 0306-
08

Analogia - Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości
1,20 m w gruncie kat. III - mnożnik 1,25 do R

szt.

Dołki 30x30cm głębokości 120 cm pod słupki ogrodzenia wysokości 4,00
m
12+47+12+8+33+8 szt. 120,00

RAZEM 120,00
1.12 KNNR 1 0306-

08
Analogia - Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości
1,40 m w gruncie kat. III - mnożnik 1,50 do R

szt.

Dołki 40x40cm głębokości 140 cm pod słupki ogrodzenia z piłkopchwytem
wysokości 6,00 m
14*2 szt. 28,00
Dołki 40x40cm głębokości 140 cm pod słupy przybramowe 
2*2+2*2 szt. 8,00

RAZEM 36,00
1.13 KNR 2-01 0310-

01
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł.
do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - wykopy pod sto-
py wiat dla zawodników

m3

0,30*0,80*1,00*4 * 2 m3 1,92
RAZEM 1,92

1.14 KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - pod nawierzchnię z kostki brukowej
przy wiatach

m2

6,00*1,75*2 m2 21,00
RAZEM 21,00

1.15 KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

21,00 m2 21,00
RAZEM 21,00

1.16 KNR 2-01 0212-
01 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - odwóz nadmiaru zie-
mi lub zasypanie dołków po zdemontowanych findamentach ogrodzeń

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,30*0,30*1,20*120 * <wsp>1,30 m3 16,85
0,40*0,40*1,40*36 * <wsp>1,30 m3 10,48
0,30*0,80*1,00*4*2 * <wsp>1,30 m3 2,50
21,00*0,30 * <wsp>1,50 m3 9,45

RAZEM 39,28
2 45212221-1 Montaż wiat stadionowych dla zawodników (z demontażu)

2.1 KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu - beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)

m3

Stopy pod wiaty
0,30*0,80*1,00*4 * 2 m3 1,92

RAZEM 1,92
2.2 KNR 2-25 0205-

01
Analogia - montaż wiat stalowych dla zawodników (2 kpl) wraz z likwidacją
uszkodzeń i odnowieniem powłok malarskich - wiaty z demontażu - mnoż-
nik 0,50 do R i S

m2

5,75*1,50*2 m2 17,25
RAZEM 17,25

2.3 KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod nawierzchnię z kos-
tki brukowej przy wiatach

m2

6,00*1,75 * 2 m2 21,00
RAZEM 21,00

2.4 KNNR 6 0113-
02
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

21,00 m2 21,00
RAZEM 21,00

2.5 KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - Beton zwykły z kruszywa natural-
nego C 12/15 (B 15)

m3

(6,00*2+1,75*2)*2*(0,23*0,10+0,10*0,20) m3 1,33
RAZEM 1,33

2.6 KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(6,00*2+1,75*2)*2 m 31,00
RAZEM 31,00

2.7 KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm przy wiatach
5,84*1,59 * 2 m2 18,57

RAZEM 18,57
3 45342000-6 Ogrodzenie boiska piłkarskiego z piłkochwytami

3.1 KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu - beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)

m3

Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe 
(0,30*0,30*1,20) * 120 m3 12,96
Fundameny pod słupy przybramowe i piłkochwyty
(0,40*0,40*1,40) * 36 m3 8,06

RAZEM 21,02
3.2 KNR 2-33 0704-

01
Analogia - Montaż słupów ogrodzeniowych o masie do 50 kg - słup stalowy
ogrodzeniowy przelotowy kompletny (z akcesoriami) ocynkowany ogniowo,
malowany proszkowo z rury prostokątnej 80x50x3 długości min. 500 cm
(dla ogrodzenia o wys. ok. 415 cm nad terenem)

słup.

120,00-2 słup. 118,00
RAZEM 118,00

3.3 KNR 2-33 0704-
01

Analogia - Montaż słupów ogrodzeniowych o masie do 50 kg - słup stalowy
ogrodzeniowy przybramowy (lub narożny) kompletny (z akcesoriami) ocyn-
kowany ogniowo, malowany proszkowo z rury prostokątnej 80x80x3 dłu-
gości min. 500 cm (dla ogrodzenia o wys. ok. 415 cm nad terenem)

słup.

8+2 słup. 10,00
RAZEM 10,00

3.4 KNR 2-33 0704-
02

Montaż słupów ogrodzeniowych o masie 50-100 kg - słup stalowy ogrodze-
niowy piłkochwytu kompletny (z akcesoriami) ocynkowany ogniowo, malo-
wany proszkowo z rury prostokątnej 80x80x3 długości min. 700 cm (dla pił-
kochwytów o wys. ok. 600 cm nad terenem) + wysięgnik poziomy z rury
80x50x3 długości 100 cm - do zawieszenia piłkochwytów

słup.

14+14 słup. 28,00
RAZEM 28,00

3.5 KNR 2-33 0704-
01

Analiza własna - Montaż rygli poziomych usztywniających ogrodzenie - ry-
giel stalowy ogrodzeniowy kompletny (z akcesoriami) ocynkowany
ogniowo, malowany proszkowo z rury prostokątnej 80x50x3

m

1,33*2*4 + 3,76*2*2 + 4,23*2 m 34,14
32,76*2 m 65,52

RAZEM 99,66
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3.6 AW AW - montaż przęseł ogrodzeniowych: Przęsło ogrodzeniowe w formie pa-
nelu 2D z drutów o średnicy 6/5/6 mm, ocynkowanych ogniowo, malowa-
nych proszkowo, o wymiarach: wysokość 203 cm, długość śr. 250 cm, roz-
staw osiowy prętów nie większy niż 5x20cm + akcesoria niezbędne do
montażu - górna część ogrodzeń wys. ok. 415 cm (spód panelu na wyso-
kości ok. 212 cm nad terenem)

szt

27+48+27+48+2+2 szt 154,00
RAZEM 154,00

3.7 AW AW - montaż przęseł ogrodzeniowych: Przęsło ogrodzeniowe w formie pa-
nelu 2D z drutów o średnicy 8/6/8 mm, ocynkowanych ogniowo, malowa-
nych proszkowo, o wymiarach: wysokość 203 cm, długość śr. 250 cm, roz-
staw osiowy prętów nie większy niż 5x20cm + akcesoria niezbędne do
montażu - dolna część ogrodzeń wys. 415 cm (spód panelu na wysokości
ok. 9 cm nad terenem, góra panelu na wysokości ok. 212 cm nad tere-
nem)

szt

25+48+25+48+1+1 szt 148,00
RAZEM 148,00

3.8 KNR 2-23 0402-
03

Analogia - Furtka ogrodzeniowa kompletna (1 skrzydło) o wym. w świetle
minimum 120x210 cm: elementy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo, obramowanie z rur prostokątnych, wypełnienie z panela 2D z
drutów o średnicy 8/6/8 mm

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.9 KNR 2-23 0402-
02

Analogia - Brama (furtka) ogrodzeniowa kompletna (1 skrzydło) o wym. w
świetle minimum 170x210 cm: elementy stalowe ocynkowane ogniowo,
malowane proszkowo, obramowanie z rur prostokątnych, wypełnienie z pa-
nela 2D z drutów o średnicy 8/6/8 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.10 KNR 2-23 0402-
01

Analogia - Brama ogrodzeniowa kompletna (2 skrzydła) o wym. w świetle
minimum 400x400 cm: elementy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo, obramowanie z rur prostokątnych, wypełnienie dolne z panela
2D z drutów o średnicy 8/6/8 mm, wypełnienie górne z drutów 6/5/6 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

3.11 Kalkulacja indy-
widualna

Montaż linki stalowej napinającej gr. 5 mm rwaz z kotwami i napinaczami:
dół, góra i boki piłkochwytów

mb

(33,00*2+6,0*2)*2 mb 156,00
RAZEM 156,00

3.12 Kalkulacja indy-
widualna

Montaż piłkochwytów - Siatka osłonowa, bezwęzłowa wykonana z polipro-
pylenu o oczku 8x8 cm, grubość splotu 5 mm z kompletem haczyków i ka-
rabińczyków

m2

33,00*6,0 * 2 m2 396,00
RAZEM 396,00

4 45342000-6 Zwiększenie wysokości ogrodzenia z 4,15 m na 6,18 m od strony południowo-zachodniej (na odcinku e-
f) długości 84,80 mb 

4.1 KNNR 1 0306-
08

Analogia - Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości
1,20 m w gruncie kat. III - mnożnik 1,25 do R - potrącenie

szt.

Dołki 30x30cm głębokości 120 cm pod słupki ogrodzenia wysokości 4,00
m na odcinku e-f - potrącenie
-35 szt. -35,00

RAZEM -35,00
4.2 KNNR 1 0306-

08
Analogia - Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości
1,40 m w gruncie kat. III - mnożnik 1,50 do R

szt.

Dołki 40x40cm głębokości 140 cm pod słupki ogrodzenia wysokości 6,00
m na odcinku e-f
35 szt. 35,00

RAZEM 35,00
4.3 KNR 2-02 0203-

01
Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu - beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)

m3

Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe wys. 4,15 m - potrącenie
 - (0,30*0,30*1,20) * 35 m3 -3,78
Fundameny pod słupki ogrodzeniowe wys. 6,18 m
(0,40*0,40*1,40) * 35 m3 7,84

RAZEM 4,06
4.4 KNR 2-33 0704-

01
Analogia - Montaż słupów ogrodzeniowych o masie do 50 kg - słup stalowy
ogrodzeniowy przelotowy kompletny (z akcesoriami) ocynkowany ogniowo,
malowany proszkowo z rury prostokątnej 80x50x3 długości min. 500 cm
(dla ogrodzenia o wys. ok. 415 cm nad terenem) - potrącenie

słup.

-35 słup. -35,00
RAZEM -35,00

4.5 KNR 2-33 0704-
02

Analogia - Montaż słupów ogrodzeniowych o masie 50-100 kg - słup stalo-
wy ogrodzeniowy przelotowy kompletny (z akcesoriami) ocynkowany
ogniowo, malowany proszkowo z rury prostokątnej 120x50x3 długości min.
700 cm (dla ogrodzenia o wys. ok. 618 cm nad terenem)

słup.

35 słup. 35,00
RAZEM 35,00
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4.6 AW AW - montaż przęseł ogrodzeniowych: Przęsło ogrodzeniowe w formie pa-
nelu 2D z drutów o średnicy 6/5/6 mm, ocynkowanych ogniowo, malowa-
nych proszkowo, o wymiarach: wysokość 203 cm, długość śr. 250 cm, roz-
staw osiowy prętów nie większy niż 5x20cm + akcesoria niezbędne do
montażu - górna część ogrodzeń wys. ok. 6,18 cm (spód panelu na wyso-
kości ok. 4,15 cm nad terenem)

szt

34 szt 34,00
RAZEM 34,00
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