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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Przedmiot i zakres inwestycji:
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlano-montażowe polegające na rozbudowie placu zabaw w Goleszowie.
Teren inwestycji stanowi część działki o nr. ew.394/2 w miejscowości Goleszów, gm. Mielec, woj. podkarpackie. Po-
wierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi około 481,00 m^2. Planowany do wykonania zakres robót nie koliduje
z występującą infrastrukturą
nadziemną i podziemną.
Dojazd z materiałem do terenu inwestycji będzie odbywał się drogą asfaltową, zaś bezpośrednio na działkę przez pose-
sję prywatną tj. działkę o nr. ew. 395 w msc. Goleszów, gm. Mielec. 
Zakres robót obejmuje:
1. Karczowanie korzeni drzew wraz z oczyszczeniem terenu, wywozem i utylizacją powstałych odpadów 
2. Wykonanie niwelacji terenu (nadanie prawidłowych spadków) wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej i plantowaniem.
 
3. Obsiew terenu mieszanką traw
4. Wykonanie ogrodzenia terenu siatką ogrodzeniową na słupkach stalowych kwadratowych z prefabrykowaną podmu-
rówką betonową 245/25 cm. 
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 z 2004 r. , poz. 1389)
2. Kosztorys opracowano metodą uroszczoną w oparciu o projekt budowlany, STWiORB oraz wytyczne inwestora.
3. Wartość kosztorysowa została wyliczona w oparciu o ceny zawarte w informatorze o cenach czynników produkcji
Serwisu SEKOCENBUD - za I kwartał 2017 r. oraz producentów i dostawców materiałów wykorzystywanych w budo-
wnictwie.
4. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budo-
wnictwie.
5. Występujące w kosztorysie nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i określeniu
własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów o odpo-
wiadających
podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
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Plac zabaw Goleszów OBMIAR

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

1 KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

14 szt. 14.000

RAZEM 14.000

2 KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

3 KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000

4 KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) z wywiezieniem

m2

481 m2 481.000

RAZEM 481.000

5 KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM)
w gruncie kat. III
Wyrównanie nierówności terenu

m2

481.00 m2 481.000

RAZEM 481.000

6 KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z kosztami zakupu i
transportu ziemi

m3

110.00 m3 110.000

RAZEM 110.000

7 KNR 2-23
0209-03

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysie-
wie humusem

m2

481.00 m2 481.000

RAZEM 481.000

8 KNR 2-01
0312-06
analogia

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) dół.

34 dół. 34.000

RAZEM 34.000

9 KNNR 10
0710-02

Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych przez obetonowanie
słupka

słup.

34 słup. 34.000

RAZEM 34.000

10 KNR 2-02
1801-02
analogia

Montaż systemowych elementów ogrodzenia: 
Łączniki betonowe prefabrykowane - 25cm
Podmurówka betonowa prefabrykowana - 245/25cm gładka

m

78.1 m 78.100

RAZEM 78.100

11 KNR 2-02
1803-03
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych 6x4 cm o rozstawie 2,4 m
obsadzonych w cokole

m

78.1 m 78.100

RAZEM 78.100

12 KNR 2-23
0402-03
analogia

Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia szt.

2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000

13
kalk. własna

Zakup mini bramek do gry w piłkę nożną o wymiarach 130 x wys. 95 x szer. 50 cm szt

2.00 szt 2.000

RAZEM 2.000
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