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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa szamba V = 10 m3 dla budynku socjalnego na placu zabaw w Żarowie
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Grodków, Żarów – dz. nr 61/1
INWESTOR   :     Gmina Grodków
ADRES INWESTORA   :     ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

DATA OPRACOWANIA   :     Sierpień 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporządzono w oparciu o :
 
Dziennik Ustaw 2021 poz. 2458
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym
 
 
 
 
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2022 r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o :
 
Dziennik Ustaw 2021 poz. 2458
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym
 
 
Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy indywidualnego szamba na ścieki bytowe o pojemności 10 m3
zlokalizowanego przy placu zabaw na działce nr 61/1 w Żarowie w Gminie Grodków. Projektowane szambo będzie służyć gromadzeniu
ścieków pochodzących z budynku socjalnego zlokalizowanego na placu zabaw w Żarowie – dz. nr 61/1.
 
Zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 10 m3 projektuje się jako żelbetowy prefabrykowany jednokomorowy dostarczony na budowę ja-
ko kompletny z pokrywą przekryciową wzmocnioną najazdową o nośności dla pojazdów o masie 12,5 tony. Dostarczony zbiornik musi
być z dnem i musi być dostosowany do montażu go bezpośrednio na gruncie – bez konieczności wylewania płyty podkładowej.
Dostarczony zbiornik o pojemności 10 m3 musi posiadać:
A) odpowietrzenie fi 110 mm wyprowadzone minimum 50 cm powyżej poziomu przyległego terenu,
B) osadzone gotowe przyłącze rury kanalizacyjnej PCV O 160 mm łączonej na kielich z uszczelkę typu wargowego,
C) otwór wyłazowy O 600 mm z kominkami o wysokości minimum 1 m,
D) żeliwną pokrywę wyłazu O 600 mm z otworami pozwalającymi na zamknięcie włazu przed możliwością otwarcia włazu przez osoby
postronne,
E) wszystkie wymagane dopuszczenia do użytkowania oraz atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in.
- pozytywna opinia techniczna - Krajowa Ocena Techniczna ITB - stanowiąca pozytywną ocenę właściwości użytkowych dostarczonego
zbiornika żelbetowego o pojemności 10 m3 - certyfikat CE,
- Atest higieniczny PZH – wydany przez Państwowy Zakład Higieny,
- Ocena techniczna szczelności oraz właściwości użytkowych dotycząca szczelności dostarczonego zbiornika prefabrykowanego żelbe-
towego (dostarczonego na budowę) z wybranej firmy wydana przez ITB + protokół szczelności,
- deklarację zgodności z Polską normą
- pięcioletnią gwarancję szczelności
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0216-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

31.00*((1.26+0.84)/2)*1.00 m3 32.550
2.00*((0.89+0.85)/2)*1.00 m3 1.740
20.00 m3 20.000

RAZEM 54.290
2 KNR-W 2-18

0511-02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(31.00+2.00)*1.00*0.15 m3 4.950
1.50 m3 1.500

RAZEM 6.450
3 KNR-W 2-18

0408-02
Kanały z rur PVC-U SN8 kl.S łączonych na wcisk o śr. 160 mm m

31.00+2.00 m 33.000
RAZEM 33.000

4 KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o śr. 315 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Dostawa i montaż zbiornika prefabtykowanego o pojemności 10 m3
wraz ze wzmocnioną płytą najazdową, włazem żeliwnym średnicy 600 mm, ko-
minkiem włazowym wysokości 100 cm, rurą odpowietrzajacą średnicy 110
mm, rurą przyłączeniową średnicy 160 mm i izolacją bitumiczną od zewnątrz

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR-W 2-18
0511-04

Obsypka rur kanalizacyjnych z materiałów sypkich bez dostawy materiału do
obsypki

m3

31.00*((1.26+0.84)/2)*1.00 m3 32.550
2.00*((0.89+0.85)/2)*1.00 m3 1.740
-4.95 m3 -4.950
-3.14*(0.08^2)*(31.00+2.00) m3 -0.663
-3.14*(0.155^2)*(1.50) m3 -0.113

RAZEM 28.564
7 KNR-W 2-18

0511-04
Obsypka szamba z materiałów sypkich wraz z dostawą materiału do obsypki m3

20.00-1.50-10.00 m3 8.500
RAZEM 8.500

8 KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

28.564+8.50 m3 37.064
RAZEM 37.064

9 KNR-W 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - rozplanto-
wanie pozostałej z wykopu ziemi

m2

31.00*3.00 93.000
2.00*3.00 6.000
20.00 20.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

119.000
119.00*70% m2 83.300

RAZEM 83.300
10 KNR-W 2-01

0505-01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - rozplantowanie
pozostałej z wykopu ziemi

m2

31.00*3.00 93.000
2.00*3.00 6.000
20.00 20.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

119.000
119.00*30% m2 35.700

RAZEM 35.700
11

kalk. własna
Obsługa geodezyjna z wykonaniem dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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