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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
CVP 45233140-2
1.Kosztorys sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia
8czerwca 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).
2.Kosztorys sporządzony w oparciu o Rozporządzenie (WE) NR 213/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
3.Przewiduje się wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, oraz specja
listycznymi warunkami technicznymi wyszczególnionymi w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów zastosowanych
katalogów.
4.Nakłady, zakres i warunki wykonywania robót dostosowano do istniejących katalogów. Podstawę wyceny stanowią katalogi KNR,
KNNR KNP a w przypadku kiedy nie obejmują danego typu robót także kalkulacje własne.
5.Nakłady ustalono przy założeniu, że roboty są wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a w szcze
gólności z:
-aktualnymi normami PN-EN, branżowymi normami i zakładowymi normami dotyczącymi przedmiotowych robót
6.Podane nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transporu technicznego
właściwego do danego rodzaju robót.
7.Ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto na poziomie występujących na rynku, a także w oparciu odostępne cenniki pro
ducentów i dystrybutorów
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OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze oraz ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0202-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 1 km

m3

27,356 m3 27,36
RAZEM 27,36

2
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)
R*0,955

m3

9,95 m3 9,95
RAZEM 9,95

3
d.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
R*0,955

m3

37,3 m3 37,30
RAZEM 37,30

4
d.1

KNR 2-31
0103-02

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

m2

121,46 m2 121,46
RAZEM 121,46

2 Podbudowy 
5

d.2
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

6
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego skalistego
kliniec 20-31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

7
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego skalistego
grys 5-10mm gr. 5cm -
R*0,33;  M*0,33;  S*0,33

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

8
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego skalistego
kliniec 10-31,5mm gr. 11cm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 11
cm
R*0,74;  M*0,74;  S*0,74

m2

21 m2 21,00
RAZEM 21,00

9
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego (miał kamienny)
gr 4cm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
R*0,5;  M*0,5;  S*0,5

m2

121 m2 121,00
RAZEM 121,00

3 Elewenty utwardzenia 
10

d.3 analiza indy-
widualna

Oporniki z drewna sosnowego impregnowanego
ciśnieniowo o wymiarach 25/3,81cm mocowanych
do kołków z drewna sosnowego impregnowanych
ciśnieniowo o wymiarach 5/5
cm gł. 40cm z rozstawem co 50cm. Impregnacja
przeciwko grzybom i owadom. Ścięgi stalowe
ocynkowane fi 10mm z szpilką fi 12mm
ocynkowaną kotwiącą co 50cm. Szczegóły mocowania
opornika na kopcu zgodnie z rysunkiem
nr 2 PB.

m2

70 m2 70,00
RAZEM 70,00

11
d.3 analiza indy-

widualna

Oporniki z drewna sosnowego impregnowanego
ciśnieniowo o wymiarach 25/3,81cm mocowanych
do kołków z drewna sosnowego impregnowanych
ciśnieniowo o wyniarach 5/5 cm
gł. 40cm z rozstawem co 60cm. Impregnacja
przeciwko grzybom i owadom. Szczegóły mocowania
zgodnie z rysunkiem nr 2 PB.

m2

68,8 m2 68,80
RAZEM 68,80

4 Renowacja krzyża stalowego
12

d.4
KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2
R*2;  M*2

m2

2,5 m2 2,50
RAZEM 2,50

13
d.4

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie emalią chlorokałczukową
-podkład powierzchni metal.pełnych
szpachlowanych jednokrotnie

m2

2,5 m2 2,50
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RAZEM 2,50
14

d.4
KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

2,5 m2 2,50
RAZEM 2,50

5 Wzmocnienie skarpy kopca
15

d.5
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)
R*0,955

m3

10,5 m3 10,50
RAZEM 10,50

16
d.5 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie skarpy kopca geosiatką komórkową
typu GT-DK 75mm

m2

70 m2 70,00
RAZEM 70,00

17
d.5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

21 m3 21,00
RAZEM 21,00

18
d.5

KNR 2-21
0211-03
0211-04 

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na skarpach o nachy-
leniu do 1:2 grubość warstwy 2 cm
R*0,955

ha

0,007 ha 0,01
RAZEM 0,01

19
d.5

KNR 2-21
0211-04

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na skarpach o nachy-
leniu do 1:2 - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
R*10;  M*10;  S*10

ha

0,007 ha 0,01
RAZEM 0,01

20
d.5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

4,2 m3 4,20
RAZEM 4,20

21
d.5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
R*0,955

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

6 Wycinka drzew
22

d.6
KNR 2-21
0111-08

Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm
R*0,955

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

23
d.6

KNR 2-21
0110-03

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm
R*0,955

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

7 Konserwacja kamienia pamiątkowego, obłożenie cokołu płytami kamiennymi
24

d.7
TZKNC N-K/
VI 1/11-d

Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień niepo-
rowaty - granit i podobne

dm2

250 dm2 250,00
RAZEM 250,00

25
d.7

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia impregnat
silanowo-siloksanowej

dm2

250 dm2 250,00
RAZEM 250,00

26
d.7

TZKNBK
XVIm 0101-
01

Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2
i grubości elementów do 4 cm

m2

3,86 m2 3,86
RAZEM 3,86

27
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaża Krzyża Virtuti Militari.
wysokości 15-20cm

m2

3,86 m2 3,86
RAZEM 3,86

8 Trawnik
28

d.8
KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym
R*0,955

m2

70 m2 70,00
RAZEM 70,00

29
d.8

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
R*0,955

m2

70 m2 70,00
RAZEM 70,00
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