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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont boiska przy Zespole Szkół Samorządowych i Przedszkoli w Sochocinie
ADRES INWESTYCJI   :     Sochocin ul. Szkolna
INWESTOR   :     Gmina Sochocion   
ADRES INWESTORA   :     09-110 Sochocin  ul. Guzikarzy 9
WYKONAWCA ROBÓT   :     z przetargu
BRANŻA   :     ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Krzysztof Paluszyński (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     12.06.2019

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     II kw 2019

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys został wykonany na podstawie pomiarów z natury i projektu budowlanego

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Dane ogólne
  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu boiska znajdującego się w Sochocinie na terenie Zespołu Szkół Samorządowych i
Przedszkoli   przy ul. Szkolnej na działce nr ewid 593/7
 Podstawa opracowania
" zlecenie inwestora,
" mapa  zasadnicza dla przedmiotowego terenu,
" obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze,
" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie.  Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r z późn. zm.,
 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzą następujące składniki:
" opis techniczny obejmujący ogólną charakterystykę obiektu i sposób jego remontu
" rysunki architektoniczno-budowlane,
 Lokalizacja
Sochocin  działka 593/7.
 Opis prac remontowych
 Inspekcja nawierzchni boiska
Płyta boiska musi zostać bardzo dokładnie skontrolowana pod kątem zidentyfikowania uszkodzeń i określenia ich miejsca np. : rozwarst-
wienie połączeń, miejscowe uszkodzenia, zaniżenia, bąble, ubytki górnej warstwy, degradacja materiału.
Badania i testy mają na celu potwierdzenie doboru odpowiedniego impregnatu, zdefiniowanie sposobu przygotowania nawierzchni (np.
mycie, frezowanie nawierzchni itp.) Wybór odpowiedniego systemu instalacji i jego grubości jest ważną fazą robót , ponieważ określa
właściwy zakres i sposób retopingu. W wyniku naturalnego zużycia nawierzchni wierzchnia warstwa boiska straciła swoje właściwości,
zarówno te estetyczne, jak i użytkowe.
 
 Naprawy ubytków
Ponieważ istniejąca nawierzchnia została wykonana na bazie komponentów Conipur , w celu zachowania tych samych lub
przybliżonych-porównywalnych parametrów użytkowych podkładu pod warstwę wierzchnią oraz uzyskanie podczas tych prac prawidło-
wej adhezji nawierzchni i odpowiedniego parametru redukcji siły konieczne jest wypełnienie ubytków dwuskładnikowym systemem poliu-
retanowym o następujących minimalnych parametrach :
o wytrzymałość na rozciąganie ? 0,60 MPa 
o wydłużenie względne przy zerwaniu ? 40 % 
o wytrzymałość na rozdzieranie ? 30 N 
o skurcz liniowy ? 0,1 % 
o gęstość (po zmieszaniu składników AiB) w temperaturze 20±2 0 1,32 g/cm3 ±5%
o rozlewność : po 10 minutach ? 20 cm po 24 h ? 20 cm System ten zasypuje się lub miesza z granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm.
   Odtworzenie nawierzchni 
Aby przywrócić początkowe parametry boiska projektuje się całościową naprawę boiska poprzez wykonanie natrysku ciśnieniowego, tj.
naniesienie nowej warstwy użytkowej.
Natrysk należy wykonać w kolorach, jakie były pierwotnie na boisku.
Po wykonaniu natrysku należy wytrasować linie wyznaczające pola gry i wymalować je farbami
 
Powierzchnia boiska 45*26,5 
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Remont boiska Sochocin PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace przygotowawcze
1

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż bramek kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Remont nawierzchni poliuretanowej
2

d.2 analiza indy-
widualna

Remont nawierzchni boiska m2

45*26.5 m2 1192.500
RAZEM 1192.500

3
d.2 analiza indy-

widualna

Malowanie linii boiska m2

46*26.5 m2 1219.000
RAZEM 1219.000

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Prace przygotowawcze
1

d.1 analiza indywi-
dualna

Demontaż bramek kpl. 1

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Remont nawierzchni poliuretanowej
2

d.2 analiza indywi-
dualna

Remont nawierzchni boiska m2 45*26.5 =
1192.500

3
d.2 analiza indywi-

dualna

Malowanie linii boiska m2 46*26.5 =
1219.000

PODSUMOWANIE

Remont nawierzchni poliuretanowej
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Remont boiska Sochocin PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Remont boiska Sochocin KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Prace przygotowawcze
1

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż bramek kpl.

przedmiar  = 1 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1r-g/kpl.
r-g 1.00

Koszty po średnie  66% od (R+S)
Zysk  11.5% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 Remont nawierzchni poliuretanowej
2

d.2 analiza indy-
widualna

Remont nawierzchni boiska m2

przedmiar  = 45*26.5 = 1192.500 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1r-g/m2
r-g 1192.50

-- M --
2* Komplet materiałow do remontu boiska

1kpl/m2
kpl 1192.50

Koszty po średnie  66% od (R+S)
Zysk  11.5% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.2 analiza indy-

widualna

Malowanie linii boiska m2

przedmiar  = 46*26.5 = 1219.000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1r-g/m2
r-g 121.90

-- M --
2* Komplet materiałow do malowania pasów linii

1m2/m2
m2 1219.00

Koszty po średnie  66% od (R+S)
Zysk  11.5% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Remont boiska Sochocin TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Prace przygotowawcze
2 Remont nawierzchni poliureta-

nowej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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