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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis prac 
Rozbudowa piłkochwytów
Projektuje się rozbudowę piłkochwytów za obiema bramkami po dwa przęsła z każdej strony.
Długość piłkochwytu po rozbudowie 26m za każdą bramką.
Słupki piłkochwytu o wysokośći 4,5m nad terenem z rur stalowych kwadratowych 80x80x4
Rygle poziome z rur kwadratowych 40x40x3. Stężenia w skrajnych polach z linki stalowej ocynkowanej ?6 naciąganej śrubą rzymską.
Słupy pionowe należy zabetonować w stopach z betonu B25 i wymiarach 50x50x100cm
Górą, dołem i na skrajnych słupach należy napiąć linkę stalową fi 4 w oplocie, która będzie służyła do rozpięcia piłkochwytu przy użyciu
karabińczyków 5x50.
Remont istniejącego piłkochwytu
Istniejący piłkochwyt został wykonany z siatki stalowej. Jest on w złym stanie technicznym. Siatkę należy zdemontować. Istniejące i pro-
jektowane słupy i rygle piłko chwytu oczyścić i pomalować zestawem antykorozyjnym dającym ochroną na 5 lat.
Siatkę stalowa należy zastąpić piłkochwytem z siatki polipropylenowej o oczkach 100 x 100 mm. i grubości sznurka min. 5 mm, koloru
zielonego odporną na promienie ultrafioletowe UV.
 
Oświetlnie 
Do oświetlenia boiska zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane z blachy
4mm o przekroju wielokąta, o nośności dostosowanej do ciężaru i powierzchni
opraw (II strefa obciążenia wiatrem) z głowicami na dwa naświetlacze,
montowane na fundamencie F-150V/43. Fundamenty słupów posadowić w
taki sposób, by śruby mocujące słup do fundamentu nie wystawały ponad
powierzchnię terenu. Śruby zabezpieczyć przed korozją. Na słupach należy
zainstalować po dwa naświetlacze: Oprawa wykonana z aluminium o optyce
rozproszonej, soczewki asymetryczne, IK08, IP66, barwa 4000K, trwałość LED
L80B50 dla 50 000h, I klasa ochronności np. Outdoor Sylveo LED MDK-ZM
30000lm IP66 [REVA/ARQ]. Głowice słupów należy wykonać wg
indywidualnych rozwiązań. Dokładne ustalenie pozycji opraw dobrać w fazie
pomiarów powykonawczych.
 
Ochrona od porażeń
Instalacja oświetlenia boiska pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszą
posiadać izolację w kolorach zielonym i żółtym: należy podłączyć je do szyn
ochronnych PE w rozdzielnicach zasilających. Ochrona przed dotykiem
bezpośrednim - podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania
części czynnych, to jest odpowiednio dobraną izolację przewodów, obudów i
urządzeń elektrycznych. W ochronie przed dotykiem pośrednim - dodatkowo
należy zastosować szybkie wyłączanie.
 
Ochrona odgromowa i połączenia wyrównawcze
Zgodnie z norma PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów
budowlanych. Ochrona specjalna dla masztów oświetleniowych
rozmieszczonych na terenie boiska systemy uziomowe wykonuje się z
płaskownika FeZn 30x4. Systemy tworzą w rejonie masztów układy
ekwipotęcjalizujące i wysterowywujące potencjał na powierzchni ziemi.
Systemy uziomowe wykonać z ułożonych koncentrycznie w stosunku do
masztu, oddalonych od siebie o 1m uziomów otokowych. Uziomy będą
zagłębione w miarę oddalania się od masztu na głębokość od 0,6 do 1,4 m.
Ostatni uziom od masztu o ok. 5m Poszczególne uziomy otokowe połączyć
galwanicznie ze sobą i masztem płaskownikiem FeZn 30x4. Systemy uziomowe
masztów połączyć płaskownikiem FeZn 30x4 ze sobą. W przypadku
wystąpienia zbliżenia pomiędzy słupami oświetleniowymi a metalowymi
elementami ogrodzenia należy wykonać pomiędzy nimi połączenia
wyrównawcze przy pomocy płaskownika FEZn 30x4. Wszystkie połączenia w
systemie uziomowym obiektu muszą zapewniać galwaniczną ciągłość. 
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Doposażenie boiska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Piłkochwyty
1

d.1 analiza indy-
widualna

Rozbiórka siatki stalowej m2

17.6*4.5*2 m2 158.400
RAZEM 158.400

2
d.1

KNR-W 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do
0.5 m2

szt.

9*2+16*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000

3
d.1

KNR-W 4-01
1212-09

Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

(0.08*4.5*4*9*2)+(0.05*4*2.2*16*2) m2 40.000
RAZEM 40.000

4
d.1

KNR-W 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie

m2

(0.08*4.5*4*9*2)+(0.05*4*2.2*16*2) m2 40.000
RAZEM 40.000

5
d.1

KNR 2-01
0302-01

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)

m3

0.5*0.5*1*8<sztuk> m3 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

0.5*0.5*1*8<sztuk> m3 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

(5.5*9.41*8<sztuk>)/1000 t 0.414
RAZEM 0.414

8
d.1

KNR 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg t

(2.2*3.41*8<sztuk>)/1000 t 0.060
RAZEM 0.060

9
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż piłkochwytu z siatki popipropylenowej o oczkach 10x10 cm i
grubości sznurka 5mm.
Dostawa linki stalowej fi 4mm do naciągnięcia dołem i górą oraz na słuplach
skrajnych.
Dostawa karabińczyków 5x50 do mocowania siatki.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2 Instalacja o świetlenia boiska
10

d.2
KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

0.3*0.7*146 m3 30.660
RAZEM 30.660

12
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

146 m 146.000
RAZEM 146.000

13
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

146 m 146.000
RAZEM 146.000

14
d.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

15
d.2

KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednar-
ka o przekroju do 120 mm2)

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0.3*0.7*146 m3 30.660
RAZEM 30.660

17
d.2

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Doposażenie boiska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNNR 5
1003-04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m

kpl.prz
ew.

4 kpl.prz
ew.

4.000

RAZEM 4.000
19

d.2
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

20
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000

21
d.2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

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 Piłkochwyty
1

d.1 analiza indywi-
dualna

Rozbiórka siatki stalowej m2 17.6*4.5*2 =
158.400

2
d.1

KNR-W 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalo-
wych o powierzchni do 0.5 m2

szt. 9*2+16*2 =
50.000

3
d.1

KNR-W 4-01
1212-09

Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych m2 (0.08*4.5*4*
9*2)+(0.05*
4*2.2*16*2)

= 40.000
4

d.1
KNR-W 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni meta-
lowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie

m2 (0.08*4.5*4*
9*2)+(0.05*
4*2.2*16*2)

= 40.000
5

d.1
KNR 2-01 0302-
01

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
(kat.gr.I-II)

m3 0.5*0.5*1*8<
sztuk> =

2.000
6

d.1
KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3 0.5*0.5*1*8<
sztuk> =

2.000
7

d.1
KNR 2-05 0208-
04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elemen-
tu do 50 kg

t (5.5*9.41*8<
sztuk>)/1000

= 0.414
8

d.1
KNR 2-05 0208-
02

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elemen-
tu do 10 kg

t (2.2*3.41*8<
sztuk>)/1000

= 0.060
9

d.1 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż piłkochwytu z siatki popipropylenowej
o oczkach 10x10 cm i grubości sznurka 5mm.
Dostawa linki stalowej fi 4mm do naciągnięcia dołem i
górą oraz na słuplach skrajnych.
Dostawa karabińczyków 5x50 do mocowania siatki.

kpl. 2

PODSUMOWANIE

Piłkochwyty
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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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 Instalacja o świetlenia boiska
10

d.2
KNNR 5 0403-
01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym

szt. 1

11
d.2

KNNR 5 0701-
05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun-
cie kat. III-IV

m3 0.3*0.7*146
= 30.660

12
d.2

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m 146

13
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 146

14
d.2

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie

m 182

15
d.2

KNNR 5 0603-
01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub
tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)

m 1

16
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 0.3*0.7*146
= 30.660

17
d.2

KNNR 5 1001-
02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
300 kg

szt. 4

18
d.2

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 12 m

kpl.przew. 4

19
d.2

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt. 4*2 = 8.000

20
d.2

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 4*3 = 12.000

21
d.2

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 2

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenia boiska
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Doposażenie boiska KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1 Piłkochwyty
1

d.1 analiza indywidual-
na

Rozbiórka siatki stalowej m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.10

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

Razem pozycja 1
2

d.1
KNR-W 4-01 1214-
01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni do 0.5 m2

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.32

-- Materiały --
3920099 papier ścierny w arkuszach' ark. 0.28
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00

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

Razem pozycja 2
3

d.1
KNR-W 4-01 1212-
09

Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdob-
nych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.86

-- Materiały --
1511201 Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

- miniowa 60%
dm3 0.056

1050199 Benzyna do lakierów dm3 0.011
3920099 papier ścierny w arkuszach' ark. 0.56
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00

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

Razem pozycja 3
4

d.1
KNR-W 4-01 1212-
01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierz-
chni metalowych pełnych szpachlowanych jed-
nokrotnie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.41

-- Materiały --
1510101 Farba epoksydowa nawierzchniowa do betonu

i stali
dm3 0.103

1050199 Benzyna do lakierów dm3 0.024
3920099 papier ścierny w arkuszach' ark. 0.56
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00

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

Razem pozycja 4
5

d.1
KNR 2-01 0302-01 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem

urobku samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km (kat.gr.I-II)

m3

-- Robocizna --
999 1.98*0.955= r-g 1.89

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0.28

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

Razem pozycja 5
6

d.1
KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do

0,5 m3 - ręczne układanie betonu
m3

-- Robocizna --
999 r-g 7.83

-- Materiały --
2370607 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25

(B 25)
m3 1.02
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Doposażenie boiska KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
3950000 Drewno na stemple budowlane okrągłe,

iglaste, korowane
m3 0.006

2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 0.023
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III m3 0.013
1330400 Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0.61
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50

-- Sprzęt --
39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t (1) m-g 0.11

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

Razem pozycja 6
7

d.1
KNR 2-05 0208-04 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o ma-

sie elementu do 50 kg
t

-- Robocizna --
999 100.26*0.955= r-g 95.75

-- Materiały --
1511201 Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

- miniowa 60%
dm3 0.19

1330150 Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskowęglowych i stali niskostopowych o pod-
wyższonej wytrzymałości, o średnicy 4 mm

100
szt.

0.25

1540802 tlen techniczny m3 1.80
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.60

Słupy piłkochwytów RK 80x80x4 t 1.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.20
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1.90
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.90
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 23.00

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

Razem pozycja 7
8

d.1
KNR 2-05 0208-02 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o ma-

sie elementu do 10 kg
t

-- Robocizna --
999 141.05*0.955= r-g 134.70

-- Materiały --
1511201 Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

- miniowa 60%
dm3 0.19

1330150 Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskowęglowych i stali niskostopowych o pod-
wyższonej wytrzymałości, o średnicy 4 mm

100
szt.

0.25

1540802 tlen techniczny m3 1.80
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.60

Rygle piłkochwytów t 1.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.70
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 2.70
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 2.70
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 15.40

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

Razem pozycja 8
9

d.1 analiza indywidual-
na

Dostawa i montaż piłkochwytu z siatki popipro-
pylenowej o oczkach 10x10 cm i grubości
sznurka 5mm.
Dostawa linki stalowej fi 4mm do naciągnięcia
dołem i górą oraz na słuplach skrajnych.
Dostawa karabińczyków 5x50 do mocowania
siatki.

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 15.00

-- Materiały --
Piłkochwyt z siatki polipropylenowej 10x10x5 m2 118.80
linka stalowa ocynkowana w oplocie fi 4 m 61.80
Karabińczyk 5x50 szt 62.00
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Doposażenie boiska KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 5.00

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

Razem pozycja 9
2 Instalacja o świetlenia boiska

10
d.2

KNNR 5 0403-01 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do
20 kg na fundamencie prefabrykowanym

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3.40

-- Materiały --
7052999 rozdzielnice (zestawy) szt 1.00
8149999 fundament prefabrykowany szt. 1.00

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

Razem pozycja 10
11

d.2
KNNR 5 0701-05 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechanicz-

ny w gruncie kat. III-IV
m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.10

-- Sprzęt --
13612 koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
m-g 0.10

11111 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-
wego 0.15 m3

m-g 0.18

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

Razem pozycja 11
12

d.2
KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-

wego o szerokości do 0.4 m
m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0126

-- Materiały --
1601799 piasek m3 0.056
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50

-- Sprzęt --
39800 samochód samowyładowczy m-g 0.008

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

Razem pozycja 12
13

d.2
KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140

mm
m

-- Robocizna --
999 r-g 0.13

-- Materiały --
7580099 Rura elektroinstalacyjna PP, karbowana, gięt-

ka, RKLGF 40
m 1.04

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50

-- Sprzęt --
39812 Samochód samowyładowczy  5-10 t (1) m-g 0.014
31112 Żuraw samochodowy    do 4 t (1) m-g 0.007

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

Razem pozycja 13
14

d.2
KNNR 5 0707-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach

kablowych ręcznie
m

-- Robocizna --
999 r-g 0.065

-- Materiały --
7970192 Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu

YKY 5x 10 mm2, 0,6/1 kV
m 1.04
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Doposażenie boiska KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1034701 Wazelina techniczna kg 0.011
7648099 opaski kablowe typu Oki szt. 0.10
1560199 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
m2 0.42

8190601 słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.015
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t (1) m-g 0.015
39971 Przyczepa do przewożenia kabli  do 4 t m-g 0.0045
39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [25-30 KM] (1) m-g 0.0045
31112 Żuraw samochodowy    do 4 t (1) m-g 0.0045

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

Razem pozycja 14
15

d.2
KNNR 5 0603-01 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kana-

łach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju
do 120 mm2)

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.15

-- Materiały --
1121099 bednarka ocynkowana kg 0.104
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50

-- Sprzęt --
72131 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 0.077

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

Razem pozycja 15
16

d.2
KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych

ręcznie w gruncie kat. III
m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.21

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

Razem pozycja 16
17

d.2
KNNR 5 1001-02 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o

masie do 300 kg
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 5.16

-- Materiały --
8110199 słupy stalowe oświetleniowe 12m szt. 1.00
2220699 płyty drogowe 50x50x10cm szt. 1.00
1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-

niu 25-50 kg
t 0.036

1602500 Żwiry do betonów zwykłe wielofrakcyjne 2,0- 8,
0 mm

m3 0.088

1601800 Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 0.044
7593500 tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt. 1.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50

-- Sprzęt --
11111 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0,15 m3 (1)
m-g 0.08

31112 Żuraw samochodowy    do 4 t (1) m-g 1.21
39812 Samochód samowyładowczy  5-10 t (1) m-g 0.45
39651 Przyczepa dłużycowa  4,5 t - do samochodu m-g 0.40

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

Razem pozycja 17
18

d.2
KNNR 5 1003-04 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych

- wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki
przy wysokości latarń do 12 m

kpl.prz
ew.

-- Robocizna --
999 r-g 1.91

-- Materiały --

- 9 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Użytkownik: KMPsc



Doposażenie boiska KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
7920999 przewody izolowane jednożyłowe

1.04*1=1.04=
m 1.04

7959999 przewody kabelkowe
1.04*1=1.04=

m 1.04

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50

-- Sprzęt --
39912 podnośnik montażowy samochodowy hydrau-

liczny
m-g 0.92

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

Razem pozycja 18
19

d.2
KNNR 5 1004-01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na

słupie
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.67

-- Materiały --
7301999 lampa oświetleniowa kompletna kpl. 1.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t (1) m-g 0.06

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

Razem pozycja 19
20

d.2
KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o

przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.57

-- Materiały --
7629999 końcówki kablowe szt. 5.00
7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 1.00
7648099 opaski kablowe typu Oki' szt. 1.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50

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

Razem pozycja 20
21

d.2
KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

-- Robocizna --
999 r-g 1.98

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

Razem pozycja 21

- 10 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Użytkownik: KMPsc



Doposażenie boiska TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Piłkochwyty
2 Instalacja o świetlenia boiska

RAZEM

Słownie:  
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