




 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
Łódź, dnia ......................... 20 ..... r. 

 
 

 
O F E R T A 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na wykonanie  robót budowlanych  wokół nieruchomości 
zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej  i Rejtana w Łodzi: 

 
Remont parkingów i terenów utwardzonych zlokalizowanych wokół nieruchomości  Obywatelska 69, Rejtana 
4, 6, 8 w Łodzi. 
 
Firma …....................................................................................................................................... 
 
Z siedzibą: …............................................................................................................................... 
 
Reprezentowana przez: 
 
…................................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................................. 

 
1. Oferuje wykonanie robót objętych przetargiem: 

 
 

1.1. Remont parkingów i terenów utwardzonych zlokalizowanych wokół nieruchomości  Obywatelska 69, Rejtana 4, 
6, 8 w Łodzi.(ETAP I) 
 
za cenę …………..…...........................................zł + 23% VAT = ………………………………………………….. zł 
brutto 
Słownie: ............................................................................................................................................................ zł. 
 

1.2. Remont parkingów i terenów utwardzonych zlokalizowanych wokół nieruchomości  Obywatelska 69, Rejtana 4, 
6, 8 w Łodzi.(ETAP II) 
 
za cenę …………..…...........................................zł + 23% VAT = ………………………………………………….. zł 
brutto 
Słownie: ............................................................................................................................................................ zł. 

 
 

*) niepotrzebne skreślić  
 
 
UWAGA! Wymagane podanie kwoty w wyżej wskazanej formie. 
 
 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas 45 dni od daty upływu terminu do składania ofert, 
    podanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
3. Wadium w kwocie ….............................................................. zł zostało przez nas wniesione (potwierdzenie w 
    załączeniu). 
 
4. Na wykonane prace udzielamy gwarancji na okres ….................................  licząc od daty odbioru końcowego robót. 
 
5. Termin realizacji robót:  
 

- rozpoczęcie …………………….…………………………       
 
- zakończenie ………………………………………………. 

 
Podpis oferenta 
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemKzMatSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczo

ne
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,000,00ETAP I1
0,00%0,000,000,000,000,00Roboty rozbiórkowe2
0,00%0,000,000,000,000,00Wywóz gruzu wraz z 

kosztami utylizacji
3

0,00%0,000,000,000,000,00Nowoprojektowane 
nawierzchnie

4

0,00%0,000,000,000,000,00Droga dojazdowa4.1
0,00%0,000,000,000,000,00Korytowanie, profilowanie 

i zagęszczenie
4.1.1

0,00%0,000,000,000,000,00Wywóz ziemi wraz z 
kosztami składowania

4.1.2

0,00%0,000,000,000,000,00Podbudowa z kruszywa4.1.3
0,00%0,000,000,000,000,00Nawierzchnia z kostki 

betonowej gr. 8 cm
4.1.4

0,00%0,000,000,000,000,00Krawężniki, obrzeża oraz 
ławy

4.1.5

0,00%0,000,000,000,000,00Chodnik4.2
0,00%0,000,000,000,000,00Korytowanie, profilowanie 

i zagęszczenie
4.2.1

0,00%0,000,000,000,000,00Wywóz ziemi wraz z 
kosztami składowania

4.2.2

0,00%0,000,000,000,000,00Podbudowa z kruszywa4.2.3
0,00%0,000,000,000,000,00Nawierzchnia z kostki 

betonowej gr. 6 cm
4.2.4

0,00%0,000,000,000,000,00Krawężniki, obrzeża oraz 
ławy

4.2.5

0,00%0,000,000,000,000,00Płyty ażurowe4.3
0,00%0,000,000,000,000,00Korytowanie, profilowanie 

i zagęszczenie
4.3.1

0,00%0,000,000,000,000,00Wywóz ziemi wraz z 
kosztami składowania

4.3.2

0,00%0,000,000,000,000,00Podbudowa z kruszywa4.3.3
0,00%0,000,000,000,000,00Nawierzchnia z płyt 

ażurowych 60x40x10 cm
4.3.4

0,00%0,000,000,000,000,00Tereny zielone4.4
0,00%0,000,000,000,000,00Odwodnienie5
0,00%0,000,000,000,000,00Prace w obrębie budynku6
0,00%0,000,000,000,000,00Kosztorys netto
0,00%0,00VAT 23%
0,00%0,00Kosztorys brutto
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31 
0811-02

1
d.2

725,630m2771,02 - 45,39
RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych na podsypce
piaskowej

KNR 2-31 
0813-01

2
d.2

173,950m203,15 - 9,1 - 9,1 - 6 - 2,6 - 2,4
RAZEM

m3Rozebranie ław pod krawężniki z betonuKNR 2-31 
0812-03

3
d.2

10,437m3poz.2 * 0,3 * 0,2
RAZEM

m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0815-01

4
d.2

476,240m2123,25 + 45,39 + 163,05 + 144,55
RAZEM

mRozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 
0814-01

5
d.2

187,960m110,33 + 56,53 + 4,22 * 5
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 18 km

KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

6
d.3

153,177m3poz.1 * 0,15 + poz.2 * 0,15 * 0,3 + poz.3 + poz.4 * 0,05 + 
poz.5 * 0,06 * 0,2

RAZEM
m3Koszt utylizacji gruzu na wysypisku

kalk. własna
7

d.3
153,177m3poz.6
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

8
d.4.1.

1
725,630m2poz.1
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

9
d.4.1.

1
45,390m245,39

RAZEM
m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
KNR 2-31 
0103-04

10
d.4.1.

1
771,020m2poz.8 + poz.9
RAZEM

m2Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15
cm

KNR 2-31 
0104-05 
0104-06

11
d.4.1.

1
771,020m2poz.10
RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

12
d.4.1.

2
235,845m3poz.8 * 0,3 + poz.9 * 0,4
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Koszt składowania ziemi na wysypisku

kalk. własna
13

d.4.1.
2

235,845m3poz.12
RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

14
d.4.1.

3
771,020m2poz.10
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 22 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

15
d.4.1.

3
725,630m2poz.8
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-03

16
d.4.1.

4
771,020m2poz.10
RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-04

17
d.4.1.

5
253,960m211,64 + 42,32
RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 
0402-04

18
d.4.1.

5
30,475m3poz.17 * (0,4) * 0,3

RAZEM
mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 
0403-03

19
d.4.1.

5
206,140m211,64 - 5,5
RAZEM

mKrawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m

KNR 2-31 
0403-07

20
d.4.1.

5
25,000m25

RAZEM
mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 
0403-05

21
d.4.1.

5
47,820m42,32 + 5,5

RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

22
d.4.2.

1
378,080m2378,08
RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

23
d.4.2.

1
378,080m2poz.22
RAZEM

m2Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10
cm

KNR 2-31 
0104-05

24
d.4.2.

1
378,080m2poz.22
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

25
d.4.2.

2
60,493m3poz.22 * 0,16

RAZEM
m3Koszt składowania ziemi na wysypisku

kalk. własna
26

d.4.2.
2

60,493m3poz.25
RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

27
d.4.2.

3
378,080m2poz.22
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

28
d.4.2.

4
378,080m2poz.22
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

29
d.4.2.

5
198,880m198,88
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

30
d.4.3.

1
248,440m2248,44
RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

31
d.4.3.

1
248,440m2poz.30
RAZEM

m2Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15
cm

KNR 2-31 
0104-05 
0104-06

32
d.4.3.

1
248,440m2poz.30
RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

33
d.4.3.

2
106,829m3poz.30 * 0,43
RAZEM

m3Koszt składowania ziemi na wysypisku
kalk. własna

34
d.4.3.

2
106,829m3poz.33
RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

35
d.4.3.

3
248,440m2poz.30
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 18 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

36
d.4.3.

3
248,440m2poz.35
RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

37
d.4.3.

4
248,440m2poz.35
RAZEM

m2Place i zatoki postojowe z płyt ażurowych betonowych o
wym. 60x40x10 cm

KNR 2-31 
0509-03

38
d.4.3.

4
248,440m2poz.37
RAZEM

m2Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm - uzupełnienie płyt ażurowych ziemią
urodzajną z wysianiem trawy

KNR 2-01 
0510-01
analogia

39
d.4.3.

4
248,440m2poz.32
RAZEM

m2Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm

KNR 2-01 
0510-01

40
d.4.4

1 000,000m21000
RAZEM

kpl.Obsługa geodezyjna
kalk. własna

41
d.4.4

1,000kpl.1
RAZEM

sztmontaż słupków
kalk. własna

42
d.4.4

28,000szt28
RAZEM

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNR 2-01 
0120-03

43
d.5

0,010km0,01
RAZEM

kpl.Demontaż istn. odwodnienia
analiza 

indywidualna

44
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

m3Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze
skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - przy kolizjach

KNR-W 2-01 
0306-02

45
d.5

7,200m33 * 1,2 * 2,0
RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)

KNR-W 2-01 
0314-02

46
d.5

12,000m2(3 * 2,0) * 2
RAZEM

kpl.Zabezpieczenie wykopów zastawami
wycena 

indywidualna

47
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

szt.Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem i syfonem

KNR 2-18 
0625-01
analogia

48
d.5
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

RAZEM
szt.Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z

betonu żwirowego o grub.do 10 cm - podłączenie do studni
KNR 4-01 
0208-01

49
d.5

1,000szt.1
RAZEM

szt.Przejścia szczelne przez ścianę betonową o grubości do
15 cm - studnia rewizyjna

KNR-W 2-20 
0113-03
analogia

50
d.5

1,000szt.1
RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18 
0408-02

51
d.5

5,000m5
RAZEM

m3Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-06
analogia

52
d.5

1,500m31,5
RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15
cm - podsypka

KNR 2-18 
0501-02

53
d.5

3,000m23 * 1,0
RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25
cm - obsypka

KNR 2-18 
0501-04

54
d.5

3,000m23 * 1,0
RAZEM

m3Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.
I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie
mechaniczne

KNR-W 2-01 
0501-03

55
d.5

7,000m37
RAZEM

m3Wywóz ( nadmiaru) ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR-W 4-01 
0109-06

56
d.5

2,000m32
RAZEM

m3Wywóz ( nadmiaru ) ziemi samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za następne
9 km
Krotność = 9

KNR-W 4-01 
0109-08

57
d.5

2,000m32
RAZEM

mŚcieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0606-03

58
d.5

26,000m26
RAZEM

sztdemontaż krat fos okienek piwnicznych, oczyszczenie i
malowanie z ponownym montażemkalk. własna

59
d.6

9,000szt9
RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka płyty
pomieszczenia zasypowego

KNR 4-01 
0212-02

60
d.6

1,356m31,2 * 5,65 * 0,2
RAZEM

m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowej - rozbiórka ścian 2 szt fos oraz pomieszczenia
zasypowego przy klatce schodowej

KNR 4-01 
0349-04

61
d.6

5,033m3(1,1 * 2 + 1,2) * 0,2 * 1,65 * 2 + (1,4 * 2 + 5,65) * 0,2 * 1,65
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi na odległość 18 km
KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

62
d.6

6,389m3poz.60 + poz.61
RAZEM

m3Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
kalk. własna

63
d.6

6,389m3poz.62
RAZEM

m2Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0
m2

KNR 19-01 
0639-02

64
d.6

17,573m21,6 * 1,65 * 2 + 5,85 * 1,65 + 1,6 * 1,65
RAZEM

m2trzykrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie;
preparat grzybobójczy ATLAS Mykos
Krotność = 1,5

KNR AT-38 
0102-02
analogia

65
d.6

17,573m2poz.64
RAZEM

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowej cegłami
Krotność = 1,5

KNR 4-01 
0304-04
analogia

66
d.6

0,800m31 * 2 * 0,4
RAZEM

m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.

KNR 2-02 
0902-01 z.sz. 

5.6. 9911

67
d.6

17,573m2poz.64
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

KNR 2-02 
0603-09

68
d.6

17,573m2poz.64
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa

KNR 2-02 
0603-10

69
d.6

17,573m2poz.64
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.

KNR 2-02 
0607-03

70
d.6

17,573m2poz.64
RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym

KNR 2-02 
1101-07

71
d.6

25,130m31,1 * 1,6 * 2 * 1,65 * 2 + 1,4 * 5,85 * 1,65
RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-04

72
d.6

34,200m(1,1 * 2 + 1,6) * 9
RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 
0402-04

73
d.6

4,104m3poz.72 * (0,4) * 0,3
RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-03

74
d.6

34,200mpoz.72
RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

ETAP IRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000725,630m2Rozebranie nawierzchni z płyt
drogowych betonowych o grubości
15 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

KNR 2-31 
0811-02

1
d.2

przedmiar = 771,02 - 45,39 =
725,630 m2
-- R --

0,000,000176,7635r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,2436 r-g/m2

1*

0,000173,950mRozebranie krawężników
betonowych na podsypce
piaskowej

KNR 2-31 
0813-01

2
d.2

przedmiar = 203,15 - 9,1 - 9,1 -
6 - 2,6 - 2,4 = 173,950 m
-- R --

0,000,00032,5287r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,187 r-g/m

1*

0,00010,437m3Rozebranie ław pod krawężniki z
betonu

KNR 2-31 
0812-03

3
d.2

przedmiar = poz.2 * 0,3 * 0,2 =
10,437 m3
-- R --

0,000,00025,8838r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
2,48 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,00012,3157m-gsprężarka powietrza spalinowa 4-

5 m3/min
1,18 m-g/m3

2*

0,000476,240m2Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych na
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0815-01

4
d.2

przedmiar = 123,25 + 45,39 +
163,05 + 144,55 = 476,240 m2
-- R --

0,000,00046,3858r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0974 r-g/m2

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska

- 10 -



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000187,960mRozebranie obrzeży 6x20 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0814-01

5
d.2

przedmiar = 110,33 + 56,53 +
4,22 * 5 = 187,960 m
-- R --

0,000,0008,9281r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0475 r-g/m

1*

Roboty rozbiórkoweRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000153,177m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
18 km

KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

6
d.3

przedmiar = poz.1 * 0,15 +
poz.2 * 0,15 * 0,3 + poz.3 +
poz.4 * 0,05 + poz.5 * 0,06 * 0,2
= 153,177 m3
-- R --

0,000,000131,7322r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,86 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,000128,6687m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,5+17*0,02 = 0,84 m-g/m3

2*

0,000153,177m3Koszt utylizacji gruzu na
wysypiskukalk. własna

7
d.3

przedmiar = poz.6 = 153,177 m3
-- M --

0,000,000153,1770m3utylizacja gruzu
1 m3/m3

1*

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacjiRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000725,630m2Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 30 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

8
d.4.1.

1

przedmiar = poz.1 = 725,630 m2
-- R --

0,000,00028,0093r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0376+2*0,0005 = 0,0386 r-g/m2

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- S --
0,000,0003,8458m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM)
0,0035+2*0,0009 = 0,0053 m-
g/m2

2*

0,000,0006,2404m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0086 m-g/m2

3*

0,00045,390m2Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 40 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

9
d.4.1.

1

przedmiar = 45,390 m2
-- R --

0,000,0001,7974r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0376+4*0,0005 = 0,0396 r-g/m2

1*

-- S --
0,000,0000,3223m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM)
0,0035+4*0,0009 = 0,0071 m-
g/m2

2*

0,000,0000,3904m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0086 m-g/m2

3*

0,000771,020m2Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

10
d.4.1.

1

przedmiar = poz.8 + poz.9 =
771,020 m2
-- R --

0,000,0002,1589r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0028 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0003,8551m3woda

0,005 m3/m2
2*

-- S --
0,000,0003,3154m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 

t
0,0043 m-g/m2

3*

0,000,0003,0070m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2

4*

0,000771,020m2Mechanicze zagęszczenie
warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 15 cm

KNR 2-31 
0104-05 
0104-06

11
d.4.1.

1

przedmiar = poz.10 = 771,020
m2
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,000,00082,1907r-gRobocizna - roboty 

ogólnobudowlane
0,1066 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000142,2532m3piasek

0,123+5*0,0123 = 0,1845 m3/m2
2*

0,000,0005,7827m3woda
0,005+5*0,0005 = 0,0075 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

-- S --
0,000,0004,7032m-gwalec statyczny samojezdny 10 t

0,0041+5*0,0004 = 0,0061 m-
g/m2

5*

Korytowanie, profilowanie i zagęszczenieRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000235,845m3Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość
18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

12
d.4.1.

2
przedmiar = poz.8 * 0,3 + poz.9
* 0,4 = 235,845 m3
-- R --

0,000,000240,5619r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,02 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,000268,8633m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,63+17*0,03 = 1,14 m-g/m3

2*

0,000235,845m3Koszt składowania ziemi na
wysypiskukalk. własna

13
d.4.1.

2
przedmiar = poz.12 = 235,845
m3
-- M --

0,000,000235,8450m3składowanie ziemi
1 m3/m3

1*

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowaniaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000771,020m2Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

14
d.4.1.

3
przedmiar = poz.10 = 771,020
m2
-- R --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska

- 13 -



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000139,7859r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,1813 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00094,9126m3piasek

0,037+7*0,0123 = 0,1231 m3/m2
2*

0,000,0004,6261m3woda
0,0018+7*0,0006 = 0,006 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

0,000725,630m2Podbudowa z kruszywa łamanego
- warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 22 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

15
d.4.1.

3
przedmiar = poz.8 = 725,630 m2
-- R --

0,000,00029,7508r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,041 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000338,5790ttłuczeń kamienny niesortowany

0,3182+7*0,0212 = 0,4666 t/m2
2*

0,000,00015,9639m3woda
0,015+7*0,001 = 0,022 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

-- S --
0,000,0002,9751m-grówniarka samojezdna 74 kW 

(100 KM)
0,0027+7*0,0002 = 0,0041 m-
g/m2

5*

0,000,00034,6851m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+7*0,0013 = 0,0478 m-
g/m2

6*

Podbudowa z kruszywaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000771,020m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-03

16
d.4.1.

4
przedmiar = poz.10 = 771,020
m2
-- R --

0,000,0001 004,7933r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,3032 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000790,2955m2kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
2*

0,000,00063,0694m3piasek
0,0818 m3/m2

3*

0,000,0009,0209tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00020,8175m3woda
0,027 m3/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

-- S --
0,000,000100,2326m-gwibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
7*

0,000,00019,2755m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

8*

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cmRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000253,960mRowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-04

17
d.4.1.

5
przedmiar = 211,64 + 42,32 =
253,960 m
-- R --

0,000,00084,9750r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,3346 r-g/m

1*

0,00030,475m3Ława pod krawężniki betonowa z
oporem

KNR 2-31 
0402-04

18
d.4.1.

5
przedmiar = poz.17 * (0,4) * 0,3
= 30,475 m3
-- R --

0,000,000274,8845r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
9,02 r-g/m3

1*

-- M --
0,000,0001,2190m3deski iglaste obrzynane 25 mm 

kl.III
0,04 m3/m3

2*

0,000,0008,2283m3piasek
0,27 m3/m3

3*

0,000,00014,3233m3woda
0,47 m3/m3

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
0,5 %

5*

0,000,00031,6940m3Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C 12/15 (B 15)
1,04 m3/m3

6*

0,000206,140mKrawężniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-03

19
d.4.1.

5
przedmiar = 211,64 - 5,5 =
206,140 m
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,000,00088,4341r-gRobocizna - roboty 

ogólnobudowlane
0,429 r-g/m

1*

-- M --
0,000,000210,2628mKrawężnik drogowy betonowy 

prostokątny ścięty 100x30x15 cm 
- szary
1,02 m/m

2*

0,000,0002,6180m3piasek
0,0127 m3/m

3*

0,000,0000,8039tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0039 t/m

4*

0,000,0000,8658m3woda
0,0042 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,00025,000mKrawężniki betonowe - dodatek za
ustawienie na łukach o promieniu
do 10 m

KNR 2-31 
0403-07

20
d.4.1.

5
przedmiar = 25,000 m
-- R --

0,000,0008,9250r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,357 r-g/m

1*

0,00047,820mKrawężniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-05

21
d.4.1.

5
przedmiar = 42,32 + 5,5 =
47,820 m
-- R --

0,000,00015,5654r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,3255 r-g/m

1*

-- M --
0,000,00048,7764mKrawężnik drogowy betonowy 

prostokątny ścięty 100x30x20 cm 
- szary
1,02 m/m

2*

0,000,0000,5308m3piasek
0,0111 m3/m

3*

0,000,0000,1530tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0032 t/m

4*

0,000,0000,1961m3woda
0,0041 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

Krawężniki, obrzeża oraz ławyRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska

- 16 -



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00RAZEM:
Droga dojazdowaRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000378,080m2Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

22
d.4.2.

1

przedmiar = 378,080 m2
-- R --

0,000,00014,2158r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0376 r-g/m2

1*

-- S --
0,000,0001,3233m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM)
0,0035 m-g/m2

2*

0,000,0003,2515m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0086 m-g/m2

3*

0,000378,080m2Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

23
d.4.2.

1

przedmiar = poz.22 = 378,080
m2
-- R --

0,000,0001,0586r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0028 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0001,8904m3woda

0,005 m3/m2
2*

-- S --
0,000,0001,6257m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 

t
0,0043 m-g/m2

3*

0,000,0001,4745m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2

4*

0,000378,080m2Mechanicze zagęszczenie
warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 10 cm

KNR 2-31 
0104-05

24
d.4.2.

1

przedmiar = poz.22 = 378,080
m2
-- R --

0,000,00031,2294r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0826 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00046,5038m3piasek

0,123 m3/m2
2*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0001,8904m3woda
0,005 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

-- S --
0,000,0001,5501m-gwalec statyczny samojezdny 10 t

0,0041 m-g/m2
5*

Korytowanie, profilowanie i zagęszczenieRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00060,493m3Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość
18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

25
d.4.2.

2
przedmiar = poz.22 * 0,16 =
60,493 m3
-- R --

0,000,00061,7029r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,02 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,00068,9620m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,63+17*0,03 = 1,14 m-g/m3

2*

0,00060,493m3Koszt składowania ziemi na
wysypiskukalk. własna

26
d.4.2.

2
przedmiar = poz.25 = 60,493 m3
-- M --

0,000,00060,4930m3składowanie ziemi
1 m3/m3

1*

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowaniaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000378,080m2Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

27
d.4.2.

3
przedmiar = poz.22 = 378,080
m2
-- R --

0,000,00068,5459r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,1813 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00046,5416m3piasek

0,037+7*0,0123 = 0,1231 m3/m2
2*

0,000,0002,2685m3woda
0,0018+7*0,0006 = 0,006 m3/m2

3*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

Podbudowa z kruszywaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000378,080m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

28
d.4.2.

4
przedmiar = poz.22 = 378,080
m2
-- R --

0,000,000466,6263r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,2342 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000387,5320m2Kostka brukowa betonowa 

grubości 6 cm - szara
1,025 m2/m2

2*

0,000,00029,7927m3piasek
0,0788 m3/m2

3*

0,000,0004,4235tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2

4*

0,000,0009,8301m3woda
0,026 m3/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

-- S --
0,000,00049,1504m-gwibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
7*

0,000,0009,4520m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

8*

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cmRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000198,880mObrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

29
d.4.2.

5

przedmiar = 198,880 m
-- R --

0,000,00055,1096r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,2771 r-g/m

1*

-- M --
0,000,000202,8576mobrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
2*

0,000,0001,0938m3piasek
0,0055 m3/m

3*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,3182tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0016 t/m

4*

0,000,0000,2784m3woda
0,0014 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

Krawężniki, obrzeża oraz ławyRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

ChodnikRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000248,440m2Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 43 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

30
d.4.3.

1

przedmiar = 248,440 m2
-- R --

0,000,0009,9624r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0376+5*0,0005 = 0,0401 r-g/m2

1*

-- S --
0,000,0001,9875m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM)
0,0035+5*0,0009 = 0,008 m-g/m2

2*

0,000,0002,1366m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0086 m-g/m2

3*

0,000248,440m2Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

31
d.4.3.

1

przedmiar = poz.30 = 248,440
m2
-- R --

0,000,0000,6956r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0028 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0001,2422m3woda

0,005 m3/m2
2*

-- S --
0,000,0001,0683m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 

t
0,0043 m-g/m2

3*

0,000,0000,9689m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000248,440m2Mechanicze zagęszczenie
warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 15 cm

KNR 2-31 
0104-05 
0104-06

32
d.4.3.

1

przedmiar = poz.30 = 248,440
m2
-- R --

0,000,00026,4837r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,1066 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00045,8372m3piasek

0,123+5*0,0123 = 0,1845 m3/m2
2*

0,000,0001,8633m3woda
0,005+5*0,0005 = 0,0075 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

-- S --
0,000,0001,5155m-gwalec statyczny samojezdny 10 t

0,0041+5*0,0004 = 0,0061 m-
g/m2

5*

Korytowanie, profilowanie i zagęszczenieRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000106,829m3Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość
18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

33
d.4.3.

2
przedmiar = poz.30 * 0,43 =
106,829 m3
-- R --

0,000,000108,9656r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,02 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,000121,7851m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,63+17*0,03 = 1,14 m-g/m3

2*

0,000106,829m3Koszt składowania ziemi na
wysypiskukalk. własna

34
d.4.3.

2
przedmiar = poz.33 = 106,829
m3
-- M --

0,000,000106,8290m3składowanie ziemi
1 m3/m3

1*

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowaniaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000248,440m2Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

35
d.4.3.

3
przedmiar = poz.30 = 248,440
m2
-- R --

0,000,00045,0422r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,1813 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00030,5830m3piasek

0,037+7*0,0123 = 0,1231 m3/m2
2*

0,000,0001,4906m3woda
0,0018+7*0,0006 = 0,006 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

0,000248,440m2Podbudowa z kruszywa łamanego
- warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 18 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

36
d.4.3.

3
przedmiar = poz.35 = 248,440
m2
-- R --

0,000,0009,0929r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0366 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00094,8544ttłuczeń kamienny niesortowany

0,3182+3*0,0212 = 0,3818 t/m2
2*

0,000,0004,4719m3woda
0,015+3*0,001 = 0,018 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

-- S --
0,000,0000,8199m-grówniarka samojezdna 74 kW 

(100 KM)
0,0027+3*0,0002 = 0,0033 m-
g/m2

5*

0,000,00010,5835m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+3*0,0013 = 0,0426 m-
g/m2

6*

Podbudowa z kruszywaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000248,440m2Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem mechanicznym - 5
cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

37
d.4.3.

4

przedmiar = poz.35 = 248,440
m2
-- R --

0,000,00054,8556r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,2208 r-g/m2

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska

- 22 -



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
0,000,00016,0741m3piasek

0,0389+2*0,0129 = 0,0647 m3/m2
2*

0,000,0003,6272tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0088+2*0,0029 = 0,0146 t/m2

3*

0,000,0001,8633m3woda
0,0045+2*0,0015 = 0,0075 m3/m2

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

5*

-- S --
0,000,0000,5217m-gwalec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013+2*0,0004 = 0,0021 m-
g/m2

6*

0,000248,440m2Place i zatoki postojowe z płyt
ażurowych betonowych o wym.
60x40x10 cm

KNR 2-31 
0509-03

38
d.4.3.

4
przedmiar = poz.37 = 248,440
m2
-- R --

0,000,000180,0196r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,7246 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000253,4088m2płyty betonowe ażurowe o wym. 

60x40x10 cm
1,02 m2/m2

2*

0,000,00022,2354m3piasek
0,0895 m3/m2

3*

0,000,0001,0434tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0042 t/m2

4*

0,000,00011,9251m3woda
0,048 m3/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,000248,440m2Humusowanie terenu z obsianiem
przy grub.warstwy humusu 5 cm -
uzupełnienie płyt ażurowych
ziemią urodzajną z wysianiem
trawy

KNR 2-01 
0510-01
analogia

39
d.4.3.

4

przedmiar = poz.32 = 248,440
m2
-- R --

0,000,00061,2131r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,258 * 0,955 = 0,24639 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00012,9189m3ziemia urodzajna (humus)'

0,052 m3/m2
2*

0,000,0002,9813kgnasiona traw
0,012 kg/m2

3*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inż. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cmRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

Płyty ażuroweRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,0001 000,000m2Humusowanie terenu z obsianiem
przy grub.warstwy humusu 5 cm

KNR 2-01 
0510-01

40
d.4.4

przedmiar = 1 000,000 m2
-- R --

0,000,000246,3900r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,258 * 0,955 = 0,24639 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00052,0000m3ziemia urodzajna (humus)'

0,052 m3/m2
2*

0,000,00012,0000kgnasiona traw
0,012 kg/m2

3*

0,0001,000kpl.Obsługa geodezyjna
kalk. własna

41
d.4.4

przedmiar = 1,000 kpl.
-- M --

0,000,0001,0000kpl.obsługa geodezyjna z 
inwentaryzacją powykonawczą
1 kpl./kpl.

1*

0,00028,000sztmontaż słupków
kalk. własna

42
d.4.4

przedmiar = 28,000 szt
-- M --

0,000,00028,0000sztsłupki
1 szt/szt

1*

Tereny zieloneRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

Nowoprojektowane nawierzchnieRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,0000,010kmRoboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych

KNR 2-01 
0120-03

43
d.5

przedmiar = 0,010 km
-- R --

0,000,0000,7506r-grobocizna
78,6 * 0,955 = 75,063 r-g/km

1*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0016m3słupki drewniane iglaste śr.70mm
0,16 m3/km

2*

-- S --
0,000,0000,0450m-gSamochód dostaw.do 0.9t (1)

4,5 m-g/km
3*

0,0001,000kpl.Demontaż istn. odwodnienia
analiza 

indywidualna

44
d.5

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

0,000,00012,0000r-grobocizna
12 r-g/kpl.

1*

-- S --
0,000,0002,0000m-gSamochód skrzyn.do 5.0t (1)

2 m-g/kpl.
2*

0,0007,200m3Ręczne wykopy
wąskoprzestrzenne lub jamiste ze
skarpami o szerokości dna do 1.5
m i głębokości do 1.5 m ze
złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III) - przy kolizjach

KNR-W 2-01 
0306-02

45
d.5

przedmiar = 3 * 1,2 * 2,0 =
7,200 m3
-- R --

0,000,00016,5600r-grobocizna
2,3 r-g/m3

1*

0,00012,000m2Pełne umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o
głębokości do 3.0 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat.II-IV wraz z
rozbiórką (szer.do 1m)

KNR-W 2-01 
0314-02

46
d.5

przedmiar = (3 * 2,0) * 2 =
12,000 m2
-- R --

0,000,0007,8000r-grobocizna
0,65 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,0032tpale szalunkowe stalowe 

(wypraski)
0,00027 t/m2

2*

0,000,0000,0130m3Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-
100mm,kl.III
0,00108 m3/m2

3*

0,000,0000,0112m3Drewno na stemple okrągłe 
korowane
0,00093 m3/m2

4*

0,000,0001,4400kgKlamry ciesielskie z pr.stal. 14-
16x250-30
0,12 kg/m2

5*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,000kpl.Zabezpieczenie wykopów
zastawamiwycena 

indywidualna

47
d.5

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

0,000,0003,0000r-grobocizna
3 r-g/kpl.

1*

-- M --
0,000,0001,0000kpl.barierki,znaki i.t.p.

1 kpl./kpl.
2*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

3*

0,0001,000szt.Studzienki ściekowe z gotowych
elementów betonowe o śr.500 mm
z osadnikiem i syfonem

KNR 2-18 
0625-01
analogia

48
d.5

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,00013,0453r-grobocizna
13,66 * 0,955 = 13,0453 r-g/szt.

1*

-- M --
0,000,0001,0000sztOsadnik uliczny ściek.żelb.fi 50cm 

h=100cm
1 szt/szt.

2*

0,000,0001,0000sztNadstawka ściek.żelb.fi 50cm 
h=100cm
1 szt/szt.

3*

0,000,0001,0000sztPierścień 
odciąż.żelbet.fi126x166cm,h=20c
m
1 szt/szt.

4*

0,000,0001,0000sztpierścień podtrzymujący wpust 
D500
1 szt/szt.

5*

0,000,0001,0000sztSyfon kamion. kan. kielich.fi 
150mm
1 szt/szt.

6*

0,000,0001,0000sztwpust uliczny żeliwny ściekowy 
typ C250-B125 650x450mm z 
blokadą
1 szt/szt.

7*

0,000,0000,4300kgsznur konopny smołowany
0,43 kg/szt.

8*

0,000,0000,0700tcement portlandzki z dodatkami 
25
0,07 t/szt.

9*

0,000,0000,0250m3Piasek
0,025 m3/szt.

10*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

11*

-- S --
0,000,0001,0400m-gSamochód skrzyn.do 5.0t (1)

1,04 m-g/szt.
12*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,000szt.Przebicie otworów o pow.do 0.05
m2 w elementach z betonu
żwirowego o grub.do 10 cm -
podłączenie do studni

KNR 4-01 
0208-01

49
d.5

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0001,1200r-grobocizna
0,56*2 = 1,12 r-g/szt.

1*

0,0001,000szt.Przejścia szczelne przez ścianę
betonową o grubości do 15 cm -
studnia rewizyjna

KNR-W 2-20 
0113-03
analogia

50
d.5

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0004,0000r-grobocizna
4 r-g/szt.

1*

0,0005,000mKanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18 
0408-02

51
d.5

przedmiar = 5,000 m
-- R --

0,000,0001,7250r-grobocizna
0,345 r-g/m

1*

-- M --
0,000,0005,1000mRura PVC kielich.do kan.zew.fi 

160/4,7mm
1,02 m/m

2*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,0415m-gSamochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0083 m-g/m
4*

0,0001,500m3Przywóz piasku samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km

KNR 4-01 
0108-06
analogia

52
d.5

przedmiar = 1,500 m3
-- R --

0,000,0001,5300r-grobocizna
1,02 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,0000,9450m-gSamochód samowyład.do 5t (1)

0,63 m-g/m3
2*

0,0003,000m2Kanały rurowe - podłoża z
materiałów sypkich o grub.15 cm -
podsypka

KNR 2-18 
0501-02

53
d.5

przedmiar = 3 * 1,0 = 3,000 m2
-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0001,0400r-grobocizna
0,363 * 0,955 = 0,346665 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,5490m3Piasek

0,183 m3/m2
2*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

0,0003,000m2Kanały rurowe - podłoża z
materiałów sypkich o grub.25 cm -
obsypka

KNR 2-18 
0501-04

54
d.5

przedmiar = 3 * 1,0 = 3,000 m2
-- R --

0,000,0001,6474r-grobocizna
0,575 * 0,955 = 0,549125 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,9150m3Piasek

0,305 m3/m2
2*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

0,0007,000m3Ręczne zasypywanie wykopów ze
skarpami w gruncie kat. I-III z
przerzutem na odl. do 3 m -
zagęszczanie mechaniczne

KNR-W 2-01 
0501-03

55
d.5

przedmiar = 7,000 m3
-- R --

0,000,0005,5300r-grobocizna
0,79 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,0000,2310m-gZagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h

0,033 m-g/m3
2*

0,0002,000m3Wywóz ( nadmiaru) ziemi
samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

KNR-W 4-01 
0109-06

56
d.5

przedmiar = 2,000 m3
-- R --

0,000,0002,0400r-grobocizna
1,02 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,0001,2600m-gSamochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,63 m-g/m3
2*

0,0002,000m3Wywóz ( nadmiaru ) ziemi
samochodami samowyładowczymi
na każdy następny 1 km - za
następne 9 km
Krotność = 9

KNR-W 4-01 
0109-08

57
d.5

przedmiar = 2,000 m3
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- S --
0,000,0000,5400m-gSamochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,03 * 9 = 0,27 m-g/m3
1*

0,00026,000mŚcieki z prefabrykatów
betonowych o grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0606-03

58
d.5

przedmiar = 26,000 m
-- R --

0,000,00011,3022r-grobocizna
0,4347 r-g/m

1*

-- M --
0,000,00053,5600szt.prefabrykaty ściekowe 60x50x15 

cm
2,06 szt./m

2*

0,000,0000,3198m3piasek'
0,0123 m3/m

3*

0,000,0000,1326tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35'
0,0051 t/m

4*

0,000,0000,2080m3woda'
0,008 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

OdwodnienieRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,0009,000sztdemontaż krat fos okienek
piwnicznych, oczyszczenie i
malowanie z ponownym
montażem

kalk. własna
59

d.6

przedmiar = 9,000 szt
-- M --

0,000,0009,0000sztdemontaż krat fos okienek 
piwnicznych, oczyszczenie i 
malowanie z ponownym 
montażem
1 szt/szt

1*

0,0001,356m3Rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm - rozbiórka
płyty pomieszczenia zasypowego

KNR 4-01 
0212-02

60
d.6

przedmiar = 1,2 * 5,65 * 0,2 =
1,356 m3
-- R --

0,000,00021,9401r-grobocizna
16,18 r-g/m3

1*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0005,033m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn
z cegieł na zaprawie cementowej -
rozbiórka ścian 2 szt fos oraz
pomieszczenia zasypowego przy
klatce schodowej

KNR 4-01 
0349-04

61
d.6

przedmiar = (1,1 * 2 + 1,2) * 0,2
* 1,65 * 2 + (1,4 * 2 + 5,65) * 0,2
* 1,65 = 5,033 m3
-- R --

0,000,00040,6666r-grobocizna
8,08 r-g/m3

1*

0,0006,389m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
18 km

KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

62
d.6

przedmiar = poz.60 + poz.61 =
6,389 m3
-- R --

0,000,0005,4945r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,86 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,0005,3668m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,5+17*0,02 = 0,84 m-g/m3

2*

0,0006,389m3Koszt utylizacji gruzu na
wysypiskukalk. własna

63
d.6

przedmiar = poz.62 = 6,389 m3
-- M --

0,000,0006,3890m3utylizacja gruzu
1 m3/m3

1*

0,00017,573m2Oczyszczenie powierzchni murów
w miejscach łatwo dostępnych
przy użyciu szczotek stalowych -
pow. do 5,0 m2

KNR 19-01 
0639-02

64
d.6

przedmiar = 1,6 * 1,65 * 2 +
5,85 * 1,65 + 1,6 * 1,65 =
17,573 m2
-- R --

0,000,0002,7414r-grobocizna
0,156 r-g/m2

1*

0,00017,573m2trzykrotne zabezpieczenie
biobójcze nakładane ręcznie;
preparat grzybobójczy ATLAS
Mykos
Krotność = 1,5

KNR AT-38 
0102-02
analogia

65
d.6
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = poz.64 = 17,573 m2
-- R --

0,000,0004,1121r-grobocizna
0,156 * 1,5 = 0,234 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0007,9079kgatlas Mykos

0,3 * 1,5 = 0,45 kg/m2
2*

0,0000,800m3Uzupełnienie ścian lub
zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowej cegłami
Krotność = 1,5

KNR 4-01 
0304-04
analogia

66
d.6

przedmiar = 1 * 2 * 0,4 = 0,800
m3
-- R --

0,000,00020,6160r-grobocizna
17,18 * 1,5 = 25,77 r-g/m3

1*

-- M --
0,000,000446,4000sztCegła pełna kl 150 25x12x6,5 cm

372 * 1,5 = 558 szt/m3
2*

0,000,0000,1596tCement portlandzki II 32,5 
Rudniki, Małogoszcz
0,133 * 1,5 = 0,1995 t/m3

3*

0,000,0000,4164m3piasek do zapraw
0,347 * 1,5 = 0,5205 m3/m3

4*

0,000,0000,2016m3woda z rurociągu
0,168 * 1,5 = 0,252 m3/m3

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

-- S --
0,000,0000,8280m-gBetoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,69 * 1,5 = 1,035 m-g/m3
7*

0,000,0002,9640m-gWyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
2,47 * 1,5 = 3,705 m-g/m3

8*

0,00017,573m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III
na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane
ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.

KNR 2-02 
0902-01 z.sz. 

5.6. 9911

67
d.6

przedmiar = poz.64 = 17,573 m2
-- R --

0,000,00018,6267r-grobocizna
0,8833 * 1,2 = 1,05996 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,0492m3zaprawa wapienna m. 4

0,0028 m3/m2
2*

0,000,0000,3708m3Zaprawa cementowa M 15
0,0211 m3/m2

3*

0,000,0000,0105m3zaprawa cementowo-wapienna m 
50
0,0006 m3/m2

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
0,000,0001,9014m-gŻuraw okienny przenośny 0,15t

0,1082 m-g/m2
6*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00017,573m2Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

KNR 2-02 
0603-09

68
d.6

przedmiar = poz.64 = 17,573 m2
-- R --

0,000,0001,9242r-grobocizna
0,1095 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0006,1506kgRoztwór gruntujrący Dysperbit 20 

kg
0,35 kg/m2

2*

0,000,0007,0292kgDysperbit -masa izolacyjna 20kg
0,4 kg/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,000,0000,0193m-gśrodek transportowy

0,0011 m-g/m2
5*

0,00017,573m2Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna
warstwa

KNR 2-02 
0603-10

69
d.6

przedmiar = poz.64 = 17,573 m2
-- R --

0,000,0000,8822r-grobocizna
0,0502 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0007,0292kgDysperbit -masa izolacyjna 20kg

0,4 kg/m2
2*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,0105m-gśrodek transportowy

0,0006 m-g/m2
4*

0,00017,573m2Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej kanałów,
rowów itp.

KNR 2-02 
0607-03

70
d.6

przedmiar = poz.64 = 17,573 m2
-- R --

0,000,0003,5005r-grobocizna
0,1992 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00029,8741m2Folia budowlana izolacyjna czarna 

0,20mm - 5m x 20m
1,7 m2/m2

2*

0,000,0000,2636m3piasek zwykły
0,015 m3/m2

3*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,000,0000,0123m-gśrodek transportowy

0,0007 m-g/m2
5*

0,00025,130m3Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłożu gruntowym

KNR 2-02 
1101-07

71
d.6

przedmiar = 1,1 * 1,6 * 2 * 1,65
* 2 + 1,4 * 5,85 * 1,65 = 25,130
m3
-- R --

0,000,000108,5616r-grobocizna
4,32 r-g/m3

1*

-- M --
0,000,00027,1404m3piasek do zapraw

1,08 m3/m3
2*

0,000,0002,7643tCement szary 32,5 worki 25 kg 
czysty
0,11 t/m3

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

0,00034,200mRowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-04

72
d.6

przedmiar = (1,1 * 2 + 1,6) * 9 =
34,200 m
-- R --

0,000,00011,4433r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,3346 r-g/m

1*

0,0004,104m3Ława pod krawężniki betonowa z
oporem

KNR 2-31 
0402-04

73
d.6

przedmiar = poz.72 * (0,4) * 0,3
= 4,104 m3
-- R --

0,000,00037,0181r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
9,02 r-g/m3

1*

-- M --
0,000,0000,1642m3deski iglaste obrzynane 25 mm 

kl.III
0,04 m3/m3

2*

0,000,0001,1081m3piasek
0,27 m3/m3

3*

0,000,0001,9289m3woda
0,47 m3/m3

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
0,5 %

5*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0004,2682m3Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C 12/15 (B 15)
1,04 m3/m3

6*

0,00034,200mKrawężniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-03

74
d.6

przedmiar = poz.72 = 34,200 m
-- R --

0,000,00014,6718r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,429 r-g/m

1*

-- M --
0,000,00034,8840mKrawężnik drogowy betonowy 

prostokątny ścięty 100x30x15 cm 
- szary
1,02 m/m

2*

0,000,0000,4343m3piasek
0,0127 m3/m

3*

0,000,0000,1334tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0039 t/m

4*

0,000,0000,1436m3woda
0,0042 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

Prace w obrębie budynkuRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 ETAP I
2 Roboty rozbiórkowe

3 Wywóz gruzu wraz z kosztami utyl
izacji

4 Nowoprojektowane nawierzchnie
5 Odwodnienie

6 Prace w obrębie budynku
Razem koszty bezpośrednie

Koszty zakupu [Kz]  0%
RAZEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,003 933,8913r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane1
0,00306,6619r-grobocizna2

RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,00320,00000,0032tpale szalunkowe stalowe (wypraski)1
0,001,00000,00001,0000kpl.barierki,znaki i.t.p.2
0,001,44000,00001,4400kgKlamry ciesielskie z pr.stal. 14-

16x250-30
3

0,0029,87410,000029,8741m2Folia budowlana izolacyjna czarna 
0,20mm - 5m x 20m

4

0,00433,43340,0000433,4334ttłuczeń kamienny niesortowany5
0,001,48900,00001,4890m3Piasek6
0,000,26360,00000,2636m3piasek zwykły7
0,00551,81630,0000551,8163m3piasek8
0,000,31980,00000,3198m3piasek'9
0,0027,55680,000027,5568m3piasek do zapraw10
0,002,76430,00002,7643tCement szary 32,5 worki 25 kg 

czysty
11

0,006,07920,00006,0792tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35

12

0,000,13260,00000,1326tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35'

13

0,0013,44450,000013,4445tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"

14

0,000,07000,00000,0700tcement portlandzki z dodatkami 2515
0,000,15960,00000,1596tCement portlandzki II 32,5 Rudniki, 

Małogoszcz
16

0,00446,40000,0000446,4000sztCegła pełna kl 150 25x12x6,5 cm17
0,0053,56000,000053,5600szt.prefabrykaty ściekowe 60x50x15 

cm
18

0,00202,85760,0000202,8576mobrzeża betonowe 30x8 cm19
0,00253,40880,0000253,4088m2płyty betonowe ażurowe o wym. 

60x40x10 cm
20

0,00387,53200,0000387,5320m2Kostka brukowa betonowa grubości 
6 cm - szara

21

0,00790,29550,0000790,2955m2kostka brukowa 8 cm szara22
0,00245,14680,0000245,1468mKrawężnik drogowy betonowy 

prostokątny ścięty 100x30x15 cm - 
szary

23

0,0048,77640,000048,7764mKrawężnik drogowy betonowy 
prostokątny ścięty 100x30x20 cm - 
szary

24

0,006,15060,00006,1506kgRoztwór gruntujrący Dysperbit 20 
kg

25

0,0014,05840,000014,0584kgDysperbit -masa izolacyjna 20kg26
0,0035,96220,000035,9622m3Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 12/15 (B 15)
27

0,000,04920,00000,0492m3zaprawa wapienna m. 428
0,000,01050,00000,0105m3zaprawa cementowo-wapienna m 

50
29

0,000,37080,00000,3708m3Zaprawa cementowa M 1530
0,001,38320,00001,3832m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III31
0,000,01300,00000,0130m3Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-

100mm,kl.III
32

0,00107,51720,0000107,5172m3woda33
0,000,20800,00000,2080m3woda'34
0,000,20160,00000,2016m3woda z rurociągu35
0,000,01120,00000,0112m3Drewno na stemple okrągłe 

korowane
36
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,00160,00000,0016m3słupki drewniane iglaste śr.70mm37
0,0064,91890,000064,9189m3ziemia urodzajna (humus)'38
0,0014,98130,000014,9813kgnasiona traw39
0,001,00000,00001,0000sztPierścień 

odciąż.żelbet.fi126x166cm,h=20cm
40

0,001,00000,00001,0000sztOsadnik uliczny ściek.żelb.fi 50cm 
h=100cm

41

0,001,00000,00001,0000sztNadstawka ściek.żelb.fi 50cm 
h=100cm

42

0,001,00000,00001,0000sztpierścień podtrzymujący wpust 
D500

43

0,001,00000,00001,0000sztSyfon kamion. kan. kielich.fi 150mm44
0,005,10000,00005,1000mRura PVC kielich.do kan.zew.fi 

160/4,7mm
45

0,001,00000,00001,0000sztwpust uliczny żeliwny ściekowy typ 
C250-B125 650x450mm z blokadą

46

0,000,43000,00000,4300kgsznur konopny smołowany47
0,00403,16700,0000403,1670m3składowanie ziemi48
0,00159,56600,0000159,5660m3utylizacja gruzu49
0,001,00000,00001,0000kpl.obsługa geodezyjna z 

inwentaryzacją powykonawczą
50

0,009,00000,00009,0000sztdemontaż krat fos okienek 
piwnicznych, oczyszczenie i 
malowanie z ponownym montażem

51

0,007,90790,00007,9079kgatlas Mykos52
0,0028,00000,000028,0000sztsłupki53

0,00000,0000złmateriały pomocnicze54
RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,005,4504m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)1
0,007,4789m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)2
0,003,7949m-grówniarka samojezdna 74 kW (100 KM)3
0,000,5217m-gwalec statyczny samojezdny 4-6 t4
0,0053,0375m-gwalec statyczny samojezdny 10 t5
0,0018,0283m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 t6
0,000,2310m-gZagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h7
0,002,9640m-gWyciąg jednomaszt. elektr.0.5t8
0,001,9014m-gŻuraw okienny przenośny 0,15t9
0,000,0450m-gSamochód dostaw.do 0.9t (1)10
0,004,8815m-gSamochód skrzyn.do 5.0t (1)11
0,000,0422m-gśrodek transportowy12
0,00593,6458m-gsamochód samowyładowczy do 5 t13
0,000,9450m-gSamochód samowyład.do 5t (1)14
0,000,8280m-gBetoniarka wolnosp.elek.150dm315
0,00149,3830m-gwibrator powierzchniowy16
0,0028,7275m-gpiła do cięcia kostki17
0,0012,3157m-gsprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min18

RAZEM
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemKzMatSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczo

ne
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,000,00ETAP I1
0,00%0,000,000,000,000,00Roboty rozbiórkowe2
0,00%0,000,000,000,000,00Wywóz gruzu wraz z 

kosztami utylizacji
3

0,00%0,000,000,000,000,00Nowoprojektowane 
nawierzchnie

4

0,00%0,000,000,000,000,00Pas Pieszo - jezdny4.1
0,00%0,000,000,000,000,00Korytowanie, profilowanie 

i zagęszczenie
4.1.1

0,00%0,000,000,000,000,00Wywóz ziemi wraz z 
kosztami składowania

4.1.2

0,00%0,000,000,000,000,00Podbudowa z kruszywa4.1.3
0,00%0,000,000,000,000,00Nawierzchnia z kostki 

betonowej gr. 8 cm
4.1.4

0,00%0,000,000,000,000,00Krawężniki, obrzeża oraz 
ławy

4.1.5

0,00%0,000,000,000,000,00Chodnik4.2
0,00%0,000,000,000,000,00Korytowanie, profilowanie 

i zagęszczenie
4.2.1

0,00%0,000,000,000,000,00Wywóz ziemi wraz z 
kosztami składowania

4.2.2

0,00%0,000,000,000,000,00Podbudowa z kruszywa4.2.3
0,00%0,000,000,000,000,00Nawierzchnia z kostki 

betonowej gr. 6 cm
4.2.4

0,00%0,000,000,000,000,00Krawężniki, obrzeża oraz 
ławy

4.2.5

0,00%0,000,000,000,000,00Tereny zielone4.3
0,00%0,000,000,000,000,00Kosztorys netto
0,00%0,00VAT 23%
0,00%0,00Kosztorys brutto
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0815-01

1
d.2

373,470m277,18 + 161,41 + 134,88
RAZEM

mRozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 
0814-01

2
d.2

291,900m182,69 + 109,21
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 18 km

KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

3
d.3

22,176m3poz.1 * 0,05 + poz.2 * 0,06 * 0,2
RAZEM

m3Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
kalk. własna

4
d.3

22,176m3poz.3
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

5
d.4.1.

1
114,090m2114,09
RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

6
d.4.1.

1
114,090m2poz.5
RAZEM

m2Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15
cm

KNR 2-31 
0104-05 
0104-06

7
d.4.1.

1
114,090m2poz.6
RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

8
d.4.1.

2
45,636m3poz.5 * 0,4

RAZEM
m3Koszt składowania ziemi na wysypisku

kalk. własna
9

d.4.1.
2

45,636m3poz.8
RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

10
d.4.1.

3
114,090m2poz.6
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 22 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

11
d.4.1.

3
114,090m2114,09
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 
0511-03

12
d.4.1.

4
114,090m2poz.6
RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-04

13
d.4.1.

5
48,680m55,57 - 6,89

RAZEM
m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 

0402-04
14

d.4.1.
5

5,842m3poz.13 * (0,4) * 0,3
RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-03

15
d.4.1.

5
48,680mpoz.13

RAZEM
mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 
0403-05

16
d.4.1.

5
6,890m6,89

RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

17
d.4.2.

1
224,610m2224,61
RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

18
d.4.2.

1
224,610m2poz.17
RAZEM

m2Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10
cm

KNR 2-31 
0104-05

19
d.4.2.

1
224,610m2poz.17
RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

20
d.4.2.

2
35,938m3poz.17 * 0,16

RAZEM
m3Koszt składowania ziemi na wysypisku

kalk. własna
21

d.4.2.
2

35,938m3poz.20
RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

22
d.4.2.

3
224,610m2poz.17
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

23
d.4.2.

4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
224,610m2poz.17
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

24
d.4.2.

5
224,530m224,53
RAZEM

m2Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm

KNR 2-01 
0510-01

25
d.4.3

1 000,000m21000
RAZEM

kpl.Obsługa geodezyjna
kalk. własna

26
d.4.3

1,000kpl.1
RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

ETAP IRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000373,470m2Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych na
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0815-01

1
d.2

przedmiar = 77,18 + 161,41 +
134,88 = 373,470 m2
-- R --

0,000,00036,3760r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0974 r-g/m2

1*

0,000291,900mRozebranie obrzeży 6x20 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0814-01

2
d.2

przedmiar = 182,69 + 109,21 =
291,900 m
-- R --

0,000,00013,8653r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0475 r-g/m

1*

Roboty rozbiórkoweRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00022,176m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
18 km

KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

3
d.3

przedmiar = poz.1 * 0,05 +
poz.2 * 0,06 * 0,2 = 22,176 m3
-- R --

0,000,00019,0714r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,86 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,00018,6278m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,5+17*0,02 = 0,84 m-g/m3

2*

0,00022,176m3Koszt utylizacji gruzu na
wysypiskukalk. własna

4
d.3

przedmiar = poz.3 = 22,176 m3
-- M --

0,000,00022,1760m3utylizacja gruzu
1 m3/m3

1*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacjiRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000114,090m2Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 40 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

5
d.4.1.

1

przedmiar = 114,090 m2
-- R --

0,000,0004,5180r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0376+4*0,0005 = 0,0396 r-g/m2

1*

-- S --
0,000,0000,8100m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM)
0,0035+4*0,0009 = 0,0071 m-
g/m2

2*

0,000,0000,9812m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0086 m-g/m2

3*

0,000114,090m2Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

6
d.4.1.

1

przedmiar = poz.5 = 114,090 m2
-- R --

0,000,0000,3195r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0028 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,5705m3woda

0,005 m3/m2
2*

-- S --
0,000,0000,4906m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 

t
0,0043 m-g/m2

3*

0,000,0000,4450m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2

4*

0,000114,090m2Mechanicze zagęszczenie
warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 15 cm

KNR 2-31 
0104-05 
0104-06

7
d.4.1.

1

przedmiar = poz.6 = 114,090 m2
-- R --

0,000,00012,1620r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,1066 r-g/m2

1*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00021,0496m3piasek
0,123+5*0,0123 = 0,1845 m3/m2

2*

0,000,0000,8557m3woda
0,005+5*0,0005 = 0,0075 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

-- S --
0,000,0000,6959m-gwalec statyczny samojezdny 10 t

0,0041+5*0,0004 = 0,0061 m-
g/m2

5*

Korytowanie, profilowanie i zagęszczenieRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00045,636m3Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość
18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

8
d.4.1.

2
przedmiar = poz.5 * 0,4 =
45,636 m3
-- R --

0,000,00046,5487r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,02 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,00052,0250m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,63+17*0,03 = 1,14 m-g/m3

2*

0,00045,636m3Koszt składowania ziemi na
wysypiskukalk. własna

9
d.4.1.

2
przedmiar = poz.8 = 45,636 m3
-- M --

0,000,00045,6360m3składowanie ziemi
1 m3/m3

1*

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowaniaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000114,090m2Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

10
d.4.1.

3
przedmiar = poz.6 = 114,090 m2
-- R --

0,000,00020,6845r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,1813 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00014,0445m3piasek

0,037+7*0,0123 = 0,1231 m3/m2
2*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,6845m3woda
0,0018+7*0,0006 = 0,006 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

0,000114,090m2Podbudowa z kruszywa łamanego
- warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 22 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

11
d.4.1.

3
przedmiar = 114,090 m2
-- R --

0,000,0004,6777r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,041 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00053,2344ttłuczeń kamienny niesortowany

0,3182+7*0,0212 = 0,4666 t/m2
2*

0,000,0002,5100m3woda
0,015+7*0,001 = 0,022 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

-- S --
0,000,0000,4678m-grówniarka samojezdna 74 kW 

(100 KM)
0,0027+7*0,0002 = 0,0041 m-
g/m2

5*

0,000,0005,4535m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+7*0,0013 = 0,0478 m-
g/m2

6*

Podbudowa z kruszywaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000114,090m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-03

12
d.4.1.

4
przedmiar = poz.6 = 114,090 m2
-- R --

0,000,000148,6821r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,3032 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000116,9423m2kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
2*

0,000,0009,3326m3piasek
0,0818 m3/m2

3*

0,000,0001,3349tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2

4*

0,000,0003,0804m3woda
0,027 m3/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

-- S --
0,000,00014,8317m-gwibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
7*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0002,8523m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

8*

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cmRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00048,680mRowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-04

13
d.4.1.

5
przedmiar = 55,57 - 6,89 =
48,680 m
-- R --

0,000,00016,2883r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,3346 r-g/m

1*

0,0005,842m3Ława pod krawężniki betonowa z
oporem

KNR 2-31 
0402-04

14
d.4.1.

5
przedmiar = poz.13 * (0,4) * 0,3
= 5,842 m3
-- R --

0,000,00052,6948r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
9,02 r-g/m3

1*

-- M --
0,000,0000,2337m3deski iglaste obrzynane 25 mm 

kl.III
0,04 m3/m3

2*

0,000,0001,5773m3piasek
0,27 m3/m3

3*

0,000,0002,7457m3woda
0,47 m3/m3

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
0,5 %

5*

0,000,0006,0757m3Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C 12/15 (B 15)
1,04 m3/m3

6*

0,00048,680mKrawężniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-03

15
d.4.1.

5
przedmiar = poz.13 = 48,680 m
-- R --

0,000,00020,8837r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,429 r-g/m

1*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00049,6536mKrawężnik drogowy betonowy 
prostokątny ścięty 100x30x15 cm 
- szary
1,02 m/m

2*

0,000,0000,6182m3piasek
0,0127 m3/m

3*

0,000,0000,1899tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0039 t/m

4*

0,000,0000,2045m3woda
0,0042 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,0006,890mKrawężniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-05

16
d.4.1.

5
przedmiar = 6,890 m
-- R --

0,000,0002,2427r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,3255 r-g/m

1*

-- M --
0,000,0007,0278mKrawężnik drogowy betonowy 

prostokątny ścięty 100x30x20 cm 
- szary
1,02 m/m

2*

0,000,0000,0765m3piasek
0,0111 m3/m

3*

0,000,0000,0220tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0032 t/m

4*

0,000,0000,0282m3woda
0,0041 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

Krawężniki, obrzeża oraz ławyRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

Pas Pieszo - jezdnyRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000224,610m2Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

17
d.4.2.

1

przedmiar = 224,610 m2
-- R --

0,000,0008,4453r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0376 r-g/m2

1*

-- S --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,7861m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 
(100 KM)
0,0035 m-g/m2

2*

0,000,0001,9316m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0086 m-g/m2

3*

0,000224,610m2Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

18
d.4.2.

1

przedmiar = poz.17 = 224,610
m2
-- R --

0,000,0000,6289r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0028 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0001,1231m3woda

0,005 m3/m2
2*

-- S --
0,000,0000,9658m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 

t
0,0043 m-g/m2

3*

0,000,0000,8760m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2

4*

0,000224,610m2Mechanicze zagęszczenie
warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 10 cm

KNR 2-31 
0104-05

19
d.4.2.

1

przedmiar = poz.17 = 224,610
m2
-- R --

0,000,00018,5528r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0826 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00027,6270m3piasek

0,123 m3/m2
2*

0,000,0001,1231m3woda
0,005 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

-- S --
0,000,0000,9209m-gwalec statyczny samojezdny 10 t

0,0041 m-g/m2
5*

Korytowanie, profilowanie i zagęszczenieRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00035,938m3Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość
18 km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

20
d.4.2.

2
przedmiar = poz.17 * 0,16 =
35,938 m3
-- R --

0,000,00036,6568r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,02 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,00040,9693m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,63+17*0,03 = 1,14 m-g/m3

2*

0,00035,938m3Koszt składowania ziemi na
wysypiskukalk. własna

21
d.4.2.

2
przedmiar = poz.20 = 35,938 m3
-- M --

0,000,00035,9380m3składowanie ziemi
1 m3/m3

1*

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowaniaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000224,610m2Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

22
d.4.2.

3
przedmiar = poz.17 = 224,610
m2
-- R --

0,000,00040,7218r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,1813 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00027,6495m3piasek

0,037+7*0,0123 = 0,1231 m3/m2
2*

0,000,0001,3477m3woda
0,0018+7*0,0006 = 0,006 m3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

Podbudowa z kruszywaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000224,610m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

23
d.4.2.

4
przedmiar = poz.17 = 224,610
m2
-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000277,2137r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,2342 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000230,2253m2Kostka brukowa betonowa 

grubości 6 cm - szara
1,025 m2/m2

2*

0,000,00017,6993m3piasek
0,0788 m3/m2

3*

0,000,0002,6279tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2

4*

0,000,0005,8399m3woda
0,026 m3/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

-- S --
0,000,00029,1993m-gwibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
7*

0,000,0005,6153m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

8*

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cmRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000224,530mObrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

24
d.4.2.

5

przedmiar = 224,530 m
-- R --

0,000,00062,2173r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,2771 r-g/m

1*

-- M --
0,000,000229,0206mobrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
2*

0,000,0001,2349m3piasek
0,0055 m3/m

3*

0,000,0000,3592tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0016 t/m

4*

0,000,0000,3143m3woda
0,0014 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

Krawężniki, obrzeża oraz ławyRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

ChodnikRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001 000,000m2Humusowanie terenu z obsianiem
przy grub.warstwy humusu 5 cm

KNR 2-01 
0510-01

25
d.4.3

przedmiar = 1 000,000 m2
-- R --

0,000,000246,3900r-gRobocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,258 * 0,955 = 0,24639 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00052,0000m3ziemia urodzajna (humus)'

0,052 m3/m2
2*

0,000,00012,0000kgnasiona traw
0,012 kg/m2

3*

0,0001,000kpl.Obsługa geodezyjna
kalk. własna

26
d.4.3

przedmiar = 1,000 kpl.
-- M --

0,000,0001,0000kpl.obsługa geodezyjna z 
inwentaryzacją powykonawczą
1 kpl./kpl.

1*

Tereny zieloneRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

Nowoprojektowane nawierzchnieRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 ETAP I
2 Roboty rozbiórkowe

3 Wywóz gruzu wraz z kosztami utyl
izacji

4 Nowoprojektowane nawierzchnie
Razem koszty bezpośrednie

Koszty zakupu [Kz]  0%
RAZEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,001 089,8411r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane1

RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,0053,23440,000053,2344ttłuczeń kamienny niesortowany1
0,00120,90940,0000120,9094m3piasek2
0,000,57110,00000,5711tcement portlandzki zwykły bez 

dodatków 35
3

0,003,96280,00003,9628tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"

4

0,00229,02060,0000229,0206mobrzeża betonowe 30x8 cm5
0,00230,22530,0000230,2253m2Kostka brukowa betonowa grubości 

6 cm - szara
6

0,00116,94230,0000116,9423m2kostka brukowa 8 cm szara7
0,0049,65360,000049,6536mKrawężnik drogowy betonowy 

prostokątny ścięty 100x30x15 cm - 
szary

8

0,007,02780,00007,0278mKrawężnik drogowy betonowy 
prostokątny ścięty 100x30x20 cm - 
szary

9

0,006,07570,00006,0757m3Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C 12/15 (B 15)

10

0,000,23370,00000,2337m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III11
0,0020,42750,000020,4275m3woda12
0,0052,00000,000052,0000m3ziemia urodzajna (humus)'13
0,0012,00000,000012,0000kgnasiona traw14
0,0081,57400,000081,5740m3składowanie ziemi15
0,0022,17600,000022,1760m3utylizacja gruzu16
0,001,00000,00001,0000kpl.obsługa geodezyjna z 

inwentaryzacją powykonawczą
17

0,00000,0000złmateriały pomocnicze18
RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,001,3209m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)1
0,001,5962m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)2
0,000,4678m-grówniarka samojezdna 74 kW (100 KM)3
0,007,0704m-gwalec statyczny samojezdny 10 t4
0,004,3692m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 t5
0,00111,6222m-gsamochód samowyładowczy do 5 t6
0,0044,0310m-gwibrator powierzchniowy7
0,008,4675m-gpiła do cięcia kostki8

RAZEM
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Właściciel  firmy  (lub Wspólnicy) ............................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
z siedzibą w ................................................... przy ul. ............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
oświadcza, że: 
 

- zapoznał się warunkami zamówienia określonymi w SWIZ i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz 
uważa się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

- zapoznał się z warunkami umowy i zobowiązuje się zawrzeć ją na tych warunkach w terminie 
do czternastu dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pod rygorem utraty wadium; 

- do wykonania zamówienia zobowiązuje się używać materiałów zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane i ujętych w kosztorysie ofertowym i projekcie budowlanym. 

 
Podpis oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Właściciel  firmy  (lub Wspólnicy) ............................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w ................................................... przy ul. .............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 

 
Oświadcza, że  
zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu zamówienia i przedmiarem, do których nie wnosi 
uwag i w złożonej ofercie (kosztorysie ofertowym) gwarantuje kompletność i prawidłowość wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem budowlanym. 

 
 
Łódź, dnia ......................... 20……r. 

 
 

Podpis oferenta 
 
 
 
 
 



 1

PROJEKT 
 

Załącznik nr 4 
U m o w a      Nr .............. /……/2019 

 
zawarta w dniu … w Łodzi, pomiędzy Łódzką Spółdzielnią Mieszkaniową w Łodzi ul. Jaracza 77/79, działającą w oparciu o wpis do KRS nr 36887, 
której został nadany nr NIP 724 000 3734 i nr REGON 000 48 7060 
reprezentowaną przez: 
1. Katarzyna Pawłowska – Z – cę Prezesa ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego 
2. Adama Rybackiego – Z-cę  Prezesa ds. technicznych  
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 
a   
…, zamieszkałym w … przy ul. … (kod pocztowy …), prowadzącym działalność pod nazwą … z siedzibą w …. przy ul. …, w oparciu o wpis do CEDG, 
posiadającym nr … i nr REGON … zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej: 
 

§ 1. 
 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont polegający na … w budynku mieszkalnym przy ul. … zgodnie z ze SWIZ,  
projektem budowlanym oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
Zakres robót polega na: 

- ………………. 
- ………………. 
 

                   
§ 2. 

 
1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilość prac związanych z wykonywaniem robót określonych w § 1umowy, zawarte zostały w projekcie budowlanym i 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy dostarczy Wykonawca. 

 
§ 3 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …. 2019r. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …. 2019r. 

 
§ 4. 

 
1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w dacie najpóźniej rozpoczęcia robót. 
2. Na wniosek Wykonawcy może nastąpić wcześniejsze rozpoczęcie robót niż ustalone w umowie. Wcześniejszy termin rozpoczęcia robót zostanie 

ustalony w protokóle wprowadzenia na roboty i nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku wcześniejszego wprowadzenia na roboty czas trwania 
robót ulega skróceniu o czas ich wcześniejszego rozpoczęcia. 

3. Zmiana terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 5. 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w nieodpłatne używanie pomieszczenie socjalne dla pracowników wykonujących zlecone 
prace. Za ewentualne szkody powstałe przy korzystaniu z tego pomieszczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Na wykonawcy ciąży 
obowiązek przywrócenia pomieszczenia socjalnego do stanu poprzedniego, określonego w protokóle przekazania. 

2. Za zużycie wody rozliczenie nastąpi na podstawie wskazań wodomierzy po zakończeniu robót. 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót. 

 
§ 6. 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za roboty określone w § 1 i 2 umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 

całkowite i niezmienne ustalone w kwocie ogółem netto … zł + ….% VAT (lub 23% VAT), tj. ogółem brutto …. zł (słownie zł:  ….).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wartość materiałów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

 
§ 7. 

 
1.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie … tel. ….  Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 

z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami i jest upoważniony do odbioru robót w imieniu Zamawiającego. 
2.   Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie …, tel. ….. 

 
§ 8. 

 
1.    Wykonawca w dniu zawarcia umowy oraz przez cały okres umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

  oraz od następstw  nieszczęśliwych wypadków o wartości …. zł. 
2.   Ubezpieczeniu podlegają w szczególności – odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich a  powstałych w związku z prowadzonymi pracami, jak również  szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, jak i w 
mieniu osób zamieszkujących lub wynajmujących lokale użytkowe w budynku przy ul. ….  oraz z mieniu osób trzecich. 

3.      Wykonawca za szkody, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialność do wysokości pełnej szkody. 
  

§ 9. 
 

1. Materiały używane do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonym do 
obrotu i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

2. Materiały ujęte w kosztorysie nie mogą być zamieniane w trakcie budowy na inne substytuty bez zgody Zamawiającego. 
3. Materiały winny być dostarczane na budowę w oryginalnych opakowaniach, umożliwiających Zamawiającemu sprawdzenie zgodności ich  użycia z 
     materiałami wymienionymi w kosztorysie ofertowym. 
4. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w stosunku do podstawowych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
    aprobatą techniczną wraz z oświadczeniem o ich zastosowaniu do wykonania niniejszej umowy. 
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§ 10. 
 

1. Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu zamówienia i w podpisanej umowie gwarantuje kompletność i poprawność wykonania 
robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnym staraniem i z materiałów własnych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
sztuki budowlanej, z należytą starannością na warunkach określonych niniejszą umową, projektem technicznym i złożoną ofertą. 

 
§ 11. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć swoje mienie i materiały znajdujące się na terenie budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz 

zapewnić warunki bezpieczeństwa osób trzecich. 
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym, nie będzie używał ciągów pieszych do celów 

transportowych, a odpady i śmieci z terenu budowy będzie usuwał na własny koszt do własnych pojemników. 
 

§ 12. 
 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń, 
2. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania. Rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe wymaga aneksu do umowy. 
3. Informowania Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wykonania prac niezbędnych polegających na zabezpieczeniu robót. Zgodą 

Zamawiającego na ich wykonanie jest wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy lub spisanie protokołu konieczności, które stanowi 
podstawę do sporządzenia aneksu do umowy.  

4. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem   
2 dni, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, to zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego. 

 
§ 13. 

 
1. W ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót przewidzianych umową zostanie zatrzymana kwota w wysokości 4% wynagrodzenia 

ogółem brutto określonego w § 6 ust. 1 jako kaucja gwarancyjna.  
2.    Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 § 13 zostanie zwrócone po upływie gwarancji i po spisaniu bezusterkowego protokółu odbioru 
        gwarancyjnego.  

 
§ 14. 

 
1. Strony postanawiają, że za nie dotrzymanie warunków określonych w § 10 i terminu określonego w § 3 ust. 2 formę odszkodowania  stanowią kary 
    umowne. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia bez wykazywania szkody. 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ogółem netto 
ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad bez potrzeby wykazywania 
szkody. 

c) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru nie uniemożliwiających jego użytkowanie w wysokości do 10% wynagrodzenia 
ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy bez potrzeby wykazywania szkody. Procent wysokości kar umownych strony uzgodnią w 
protokóle odbioru końcowego. 

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowiące 10% wynagrodzenia ogółem netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy, z zastrzeżeniem, iż ten zapis nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 20 tiret 1 ÷ 4 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości  10% 
wynagrodzenia ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za roboty określone w § 1 i § 2. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust.1 § 14 niniejszej umowy z faktury    końcowej 
Wykonawcy bez potrzeby wykazywania szkody. 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar o których mowa w § 14 ust. 1 a i b w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

5.Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. 
 

§ 15. 
 

1.   Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót. 
2.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu  gotowości do odbioru zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. 
3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

3.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
3.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 pkt. „c” tj. do 10% wartości wynagrodzenia ogółem netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w tym 
przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia, o których mowa w § 16 umowy; 

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie robót zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia     dokonane w toku  odbioru, jak też   terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad  – przez  dokonanie wpisu w   dzienniku 
budowy  oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio   robót jako wadliwych. 

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie. 
7. Zamawiający może zgłosić do protokółu decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
 

§ 16. 
 

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji,  której udzielenie potwierdzi w formie pisemnej oraz z tytułu 
rękojmi na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
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2. Termin gwarancji wynosi …. od daty podpisania protokółu bezusterkowego odbioru końcowego dla robót wykonanych w pełnym zakresie 
określonym w § 1 umowy. 

3. Termin rękojmi rozpoczyna bieg po zakończeniu terminu gwarancji. 
 

§ 17. 
 

1. Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie robót zakończonych zgodnie z § 3 ust. 2 nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu 
i odbiorze robót. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół bezusterkowy odbioru końcowego robót podpisany przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. 

 
§ 18. 

 
Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 30 dni od daty odbioru wykonanej pracy. 

 
§ 19. 

 
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni po dostarczeniu jej wraz z protokółem odbioru końcowego oraz dokumentami o których 
mowa w § 9 ust. 4 na wskazane przez Wykonawcę na wystawionej fakturze konto bankowe.  

 
§ 20. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

– W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

– Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
– Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
– Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia robót pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

 - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

 - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w sposób gwarantujący prawidłową ich kontynuację. 
 

§ 21. 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający oświadcza, iż postanowienia niniejszej umowy w tym warunki finansowe stanowią tajemnicę handlową firmy i nie mogą być ujawniane 
osobom trzecim. 

§ 22. 
 

Umowa niniejsza ma charakter poufny. Jej treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211). Strony zobowiązują się do zachowania jako poufnych wszelkich informacji, bez względu na ich nośniki 
– jakie uzyskają od siebie względnie innych osób związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Postanowienia tego punktu nie dotyczą prawnego 
obowiązku udzielenia niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom uczestniczącym w wykonaniu umowy, 
jednakże wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom obu stron, udostępnione będą tylko te fragmenty umowy, które wiązać się będą z 
wykonywanymi przez nich czynnościami w związku z realizacja niniejszej umowy. 

 
§ 23. 

 
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

 
§ 24. 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 
§ 25. 

 
Załącznikami do umowy są: 
1. Nr 1 – oferta Wykonawcy 
2. Nr 2 – … 
i stanowią jej integralną część. 
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