
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112720-8 URZĄDZENIA  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ
45113000-2 ROBOTY  ZIEMNE
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ w miejscowości Ruda Wielka
ADRES INWESTYCJI   :     RUDA WIELKA  dz. nr ewid. 484
INWESTOR   :     Gmina Wierzbica
ADRES INWESTORA   :     26-680 Wierzbica ul. Kościuszki 73
BRANŻA   :     ogólnobudowlana 

DATA OPRACOWANIA   :     wrzesień 2016 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "
lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj.
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca,  który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora dokumentacji.
 
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów pracprojektowych orac planowanych kosztów robót budowla
nych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389 ).

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2016 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Siłownia Ruda Wielka DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Wielka dz. nr ewid. 484
1 URZĄDZENIA  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ 1 2
2 ROBOTY  ZIEMNE 3 5
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Siłownia Ruda Wielka PRZEDMIAR

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

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Wielka dz. nr ewid. 484
1 45112720-8 URZĄDZENIA  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ
1

d.1 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:
Jeździec + wyciąg górny na pylonie (F1 + F2) - zestaw fitness - sprzęt bezob-
sługowy odporny na warunki atmosferyczne. Urządzenie przeznaczone dla
osób powyżej 14 roku życia. Sprzęt do użytku publicznego.
Zestaw wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości, py-
lon wykonany jest z rur o średnicy 76,1 x 3,6 mm, elementy fitnesu z rur o
średnicy 24,0 - 76,1 mm. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowa-
ne proszkowo farbami poliestrowymi. Dane techniczne: 
- długość 225 cm
- szerokość 98 cm
- wysokość 190 cm
- minimalna przestrzeń 522 x 398 cm

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
2

d.1 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:
Prasa nożna na pylonie + wioślarz (F6 + F24)  - zestaw fitness - bezobsługowe
urządzenie odporne na warunki atmosferyczne. Urządzenie przeznaczone dla
osób powyżej 14 roku życia. Sprzęt do użytku publicznego.
Zestaw wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości, py-
lon wykonany jest z rur 76,1 x 3,6 mm, elementy fitnesu z rur o średnicy 24,0 -
76,1 mm. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Dane techniczne: 
- długość 251 cm
- szerokość 140 cm
- wysokość 190 cm
- minimalna przestrzeń 551 x 440 cm

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 45113000-2 ROBOTY  ZIEMNE
3

d.2
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie
w terenie lokalizacji urządzeń

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
4

d.2
KNR-W 2-01
0109-04
analogia

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0,047 ha 0,047

RAZEM 0,047
5

d.2
KNR 2-21
0101-01 +
KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i wywie-
zienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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