
       

PRZEDMIAR  ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Bagrowanie trzciny i osoki w obrębie Nerwik.
ADRES INWESTYCJI   :     Działka nr geod. 164/1, 143/4, 173 w obrębie Nerwik , gmina Purda, powiat olsztyński.
INWESTOR   :     Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży
ADRES INWESTORA   :     Biuro Terenowe w Olsztynie: ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     ...............................
DATA OPRACOWANIA   :     ................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 
CPV 45244000 -9  Wodne roboty budowlane.
 
 

WYKONAWCA :

Data opracowania
................................



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji:
Bagrowanie trzciny i osoki na dz.o nr geod. 164/1, 143/4, 173 w obrębie Nerwik, gmina Purda
 .
              
            Adres inwestycji:
Działki o nr geod. 164/1, 143/4, 173 w obrębie Nerwik, gmina Purda
 
             Kosztorys inwestorski i przedmiar robót sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w
sprawie określenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389).
             
               Podstawa sporządzenia przedmiaru:
- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- przyjęte założenia do przedmiaru,
              
                               Zakres inwestycji:
1. Roboty przygotowawcze.
2. Wykop urobku ze złożeniem wzdłuż wykopu na odkład.
3. Odsączenie urobku.
3. Przemieszczenie urobku ze złożeniem w nasyp z zagęszczeniem.
6. Plantowanie korony nasypu - odkładu.
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bagrowanie trzciny i osoki. CPV 45244000-9 - wodne roboty bu-
dowlane.

1
d.1

KNNR 1 0112-
01
ST-0001

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemysłowe. poz zastępcza-roboty pomiarowe w
czasie robót w miejscu wykopu i budowy nasypów.

ha 6.5

2
d.1

KNR 2-01
0216-01 1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
- staw nr 1a.

m3 19980

3
d.1

KNR 2-01
0229-01 1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-II - wielkość urobku
po odsączeniu 60%.

m3 11988

4
d.1

KNR 2-01
0229-04 1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun-
cie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w
przedziale ponad 10 do 30 m (średnio następne 10m)
- wielkość wydobytego urobku po odsączeniu 60%.

m3 11988

5
d.1

KNR 2-01
0216-01 1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
- staw nr 2a.

m3 5220

6
d.1

KNR 2-01
0229-01 1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-II - wielkość urobku
po odsączeniu 60%.

m3 3132

7
d.1

KNR 2-01
0229-04 1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun-
cie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w
przedziale ponad 10 do 30 m (średnio następne 10m)
- wielkość wydobytego urobku po odsączeniu 60%.

m3 3132

8
d.1

KNR 2-01
0216-01 1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
- staw nr 3a.

m3 1800

9
d.1

KNR 2-01
0229-01 1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-II - wielkość urobku
po odsączeniu 60%.

m3 1080

10
d.1

KNR 2-01
0229-04 1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun-
cie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w
przedziale ponad 10 do 30 m (średnio następne 10m)
- wielkość wydobytego urobku po odsączeniu 60%.

m3 1800

11
d.1

KNNR 1 0218-
01 2)

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie pod-
łoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100
KM), grunt kat. I-II - rozplantowanie ziemi wywiezionej
warstwa 30 cm bez recznego wyrównania - nie kosz-
torysować robocizny.

m2 20000

Razem dział Bagrowanie trzciny i osoki. CPV 45244000-9 - wodne roboty budowlane.
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
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