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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
1. Przedmiot opracowania 

 
Kosztorys inwestorski na „Budowę ujęcia wody wraz ze stanowiskiem poboru wody do celów 
przeciwpożarowych” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Firmę 
Usługową „SJ – System” ze Słupska. 
 
2. Adres inwestycji: 
 
Kluki dz. Nr 156, 127 gmina Kluki, powiat Słupsk, województwo pomorskie 
 
3. Inwestor 
 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 
 
4. Zakres planowanych robót. 
 
- wykopy pod rurociągi, 
- wywiezienie ziemi z wykopów, 
- zabezpieczenie ścian wykopów szalunkami, 
- wyrównanie dna wykopów i wykonanie podsypki, 
- wykonanie sieci z rur PVC,                                                                                                                                              
- montaż betonowej studni poboru wody, 
- montaż szczelinowej czerpni wody ze stali nierdzewnej, 
-  montaż betonowej studni osadnikowej, 
- montaż betonowej studni ssawnej, 
- montaż w studni kosza ssawnego i nasady połączonych rurociągiem z rur ze stali 
nierdzewnej, 
- wykonanie obsypek i nadsypek z piasku, 
- zasypanie nowym piaskiem, 
- demontaż ogrodzenia i ponowny jego montaż po zakończeniu prac, 
- rozścielenie humusu na skarpie pod obsianie trawą, 
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej po uprzednim przygotowaniu podłoża, 
- ustawienie znaków drogowych. 
 
5. Założenia wyjściowe do kosztorysowania: 
 
- dokumentacja wykonana przez „SJ - System” ze Słupska 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie 
pomorskim w III kwartale 2022 roku. 
Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim 
zakresie obejmują wszystkie czynności potrzebne do wykonania kompletnego zadania 
szczegółowo opisanego w dokumentacji projektowej. W zakres tego typu prac, w grę 
wchodzą KNR wielobranżowe, które trudno razem ze sobą połączyć w przypadku tak 
zróżnicowanego zakresu prac. 
 
 
 



6. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

 
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót 
budowlanych, opracowaną w oparciu o dokumentację projektową, przy założeniu 
przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych 
opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.  
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi                              
i uśrednionymi mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych 
rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót.  
W Przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robót wskazują dla niektórych 
materiałów znaki towarowe lub pochodzenie – nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie 
technicznym nazwy produktów jak i znaków towarowych mają tylko i wyłącznie 
zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych materiałów 
wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania.   
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów 
równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 
dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 ustawy 
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2019. Dz. U. Nr 
2019, poz. 2019 – z wejściem w życie 1stycznia 2021 roku.). Kosztorys inwestorski 
sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej, która została uzgodniona i 
zaakceptowana przez Zamawiającego. „Założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne 
ze Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ….” 
 
Opracował: 
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 1  Prace instalacyjne

 1  150,000 KNKRB 1  209-8
 Wykopy przy regulacji jeziora wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi o poj.0.60m3, 
 niezależnie od objętości wykopu,kat gruntu III - pogłębienie stawu

 m3

 150,0*1,0  150,000

 2  150,000 KNKRB 1  219-2
 Roboty ziemne wyk.ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odl.do 1 km ładowarki kołowe o poj.łyżki 1.25m3,kat.gruntu III

 m3

 3  150,000 KNKRB 1  205-2
 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km odl.transportu ponad 0.5 km
 przy przewozie urobku po terenie lub drogach gruntowych,kat.gruntu III - następne 4 
 km [S=8]

 m3

 4  14,283 KNR 2-01 WACETOB 203-4
 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3, 
 kat.gruntu III

 m3

 ((0,95+1,95)/2*9,60+1,95*1,0)*1,0*0,9  14,283

 5  1,587 KNR 2-01 WACETOB 301-2
 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km, kat.gruntu III

 m3

 ((0,95+1,95)/2*9,60+1,95*1,0)*1,0*0,1  1,587

 6  15,870 KNR 2-01 WACETOB 210-4
 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz samochodami 
 samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach 
 utwardzonych, kat.gruntu III-IV - następne 4 km [S=8]

 m3

 14,283+1,587  15,870

 7  31,740 KNR 2-01 WACETOB 315-2
 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1 m w gruntach nawodnionych, 
 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic, gł.wykopu do 3 m, 
 kat.gruntu III

 m2

 ((0,95+1,95)/2*9,60+1,95*1,0)*2  31,740

 8  1,060 KNR 2-18 WACETOB 511-1
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.10 cm

 m3

 (9,60+1,0)*1,0*0,10  1,060

 9  10,600 KNR 2-18 WACETOB 408-5
 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 315 mm

 m

 10  3,000 KNR 2-18 WACETOB 421-5
 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - średnica 
 zewnętrzna 315 mm - przeguby kulowe

 szt

 11  1,000 KNR 2-18 WACETOB 421-5
 Średnica zewnętrzna 315 mm - czerpnia wody szczelinowa ze stali nierdzewnerj

 szt

 12  1,000 KNR 2-18 WACETOB 513-3
 Studnia poboru wody w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i 
 głębokości studni 3 m

 studnia

 13  -1,000 KNR 2-18 WACETOB 513-4
 Studnia poboru wody w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - 
 za każde dodatkowe 0.5 m różnicy głębokości - pomniejszenie o 1,0m

 m

 14  2,000 KNR 2-15 WACETOB 208-4
 Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 200
 mm, połączenia wciskowe - doprowadzenie powietrza pod lód

 m

 15  1,000 KNR 2-15 WACETOB 213-5
 Rura wywiewna z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

 szt
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 16  0,942 KNR 9-16 107-1
 Izolacja kanałów PCV pianką kauczukową - średnica kanałów 200 mm

 m2

 2*3,14*0,10*1,50  0,942

 17  1,000 KNR 2-18 WACETOB 513-3
 Studnia osadnikowa w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i 
 głębokości studni 3 m

 studnia

 18  1,000 KNR 2-18 WACETOB 513-3
 Studnia ssawna w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i 
 głębokości studni 3 m

 studnia

 19  -0,500 KNR 2-18 WACETOB 513-4
 Studnia ssawna w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - za 
 każde dodatkowe 0.5 m różnicy głębokości - pomniejszenie o 0,50m

 m

 20  1,500 KNR 7-09 WACETOB 2103-2
 Montaż rurociągów stalowych spawanych ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 
 100 mm 

 m

 21  1,000 KNR 7-09 WACETOB 2115-1
 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133 mm i gr.ścianki 
 do 4.5 mm  - kosz ssawny z grzybem zwrotnym

 szt

 22  1,000 KNR 7-09 WACETOB 2115-1
 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133 mm i gr.ścianki 
 do 4.5 mm - nasada

 szt

 23  3,710 KNR 2-18 WACETOB 511-4
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.25 cm - obsypka

 m3

 (9,60+1,0)*1,0*0,35  3,710

 24  2,120 KNR 2-18 WACETOB 511-3
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.20 cm - nadsypka

 m3

 (9,60+1,0)*1,0*0,20  2,120

 25  8,980 KNR 2-01 WACETOB 222-1
 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, 
 kat.gruntu I-II

 m3

 14,283+1,587-1,060-3,710-2,120  8,980

 26  10,956 KNR 2-01 WACETOB 210-4
 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz samochodami 
 samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach 
 utwardzonych, kat.gruntu III-IV - przywiezienie piasku do zasypania wykopu - 10 km 
 [S=20]

 m3

 8,980*1,22  10,956

 2  Prace budowlane i uzupełniające

 2.1  Roboty przygotowawcze

 27  165,600 KNR 2-25 WACETOB 310-2
 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie na czas budowy

 m2

 92,0*1,80  165,600

 28  165,600 KNR 2-25 WACETOB 310-1
 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa ogrodzenia po 
 zakończeniu prac

 m2

 29  1,800 KNR 2-25 WACETOB 313-1
 Furtki drewniane ze słupkami stalowymi - budowa

 m2

 30  0,010 KNR 2-01 WACETOB 113-3
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 km

 31  47,580 KNR 2-01 WACETOB 203-8
 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.60 m3, 
 kat.gruntu III

 m3
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 32  47,580 KNR 2-01 WACETOB 210-4
 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz samochodami 
 samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach 
 utwardzonych, kat.gruntu III-IV - 5 km [S=10]

 m3

 33  180,000 KNR 2-01 WACETOB 510-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

 m2

 2.2  Jezdnia

 34  86,500 KNR 2-31 103-1
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II

 m2

 35  73,000 KNR 2-31 109-3
 Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm

 m2

 36  73,000 KNR 2-31 109-4
 Podbudowy betonowe bez dylatacji, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu 
 pow.12 cm - następne 8 cm [RMS=8]

 m2

 37  73,000 KNR 2-31 511-3
 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 m2

 38  45,000 KNR 2-31 401-4
 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV

 m

 39  2,700 KNR 2-31 402-4
 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

 m3

 40  45,000 KNR 2-31 406-8
 Obramowania azyli z kostki kamiennej rzędowej o wys.16/18 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej [RMS=0,5]

 m

 2.3  Oznakowanie

 41  4,000 KNR 2-31 702-1
 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 cm

 szt

 42  2,000 KNR 2-31 703-1
 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o 
 powierzchni do 0.3 m2

 szt

 ----- Koniec wydruku -----
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Prace instalacyjne 1

 KNKRB 1  209-8
 Wykopy przy regulacji jeziora wyk.na odkład koparkami 
 zgarniakowymi o poj.0.60m3, niezależnie od objętości wykopu,kat 
 gruntu III - pogłębienie stawu

 1  150,000 m3

 KNKRB 1  219-2
 Roboty ziemne wyk.ładowarkami kołowymi z transportem urobku 
 samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km ładowarki kołowe o 
 poj.łyżki 1.25m3,kat.gruntu III

 2  150,000 m3

 KNKRB 1  205-2
 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
 odl.transportu ponad 0.5 km przy przewozie urobku po terenie lub 
 drogach gruntowych,kat.gruntu III - następne 4 km [S=8]

 3  150,000 m3

 KNR 2-01 WACETOB 203-4
 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 
 0.25 m3, kat.gruntu III

 4  14,283 m3

 KNR 2-01 WACETOB 301-2
 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III

 5  1,587 m3

 KNR 2-01 WACETOB 210-4
 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz 
 samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
 ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV - następne 4 
 km [S=8]

 6  15,870 m3

 KNR 2-01 WACETOB 315-2
 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1 m w gruntach 
 nawodnionych, grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem 
 grodzic, gł.wykopu do 3 m, kat.gruntu III

 7  31,740 m2

 KNR 2-18 WACETOB 511-1
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.10 cm

 8  1,060 m3

 KNR 2-18 WACETOB 408-5
 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 
 315 mm

 9  10,600 m

 KNR 2-18 WACETOB 421-5
 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na 
 wcisk - średnica zewnętrzna 315 mm - przeguby kulowe

 10  3,000 szt

 KNR 2-18 WACETOB 421-5
 Średnica zewnętrzna 315 mm - czerpnia wody szczelinowa ze stali 
 nierdzewnerj

 11  1,000 szt

 KNR 2-18 WACETOB 513-3
 Studnia poboru wody w gotowym wykopie z kręgów betonowych o 
 średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m

 12  1,000 studnia

 KNR 2-18 WACETOB 513-4
 Studnia poboru wody w gotowym wykopie z kręgów betonowych o 
 średnicy 1200 mm - za każde dodatkowe 0.5 m różnicy głębokości - 
 pomniejszenie o 1,0m

 13  -1,000 m

 KNR 2-15 WACETOB 208-4
 Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków 
 niemieszkalnych, o średnicy 200 mm, połączenia wciskowe - 
 doprowadzenie powietrza pod lód

 14  2,000 m

 KNR 2-15 WACETOB 213-5
 Rura wywiewna z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

 15  1,000 szt

 KNR 9-16 107-1
 Izolacja kanałów PCV pianką kauczukową - średnica kanałów 200 mm

 16  0,942 m2

 KNR 2-18 WACETOB 513-3
 Studnia osadnikowa w gotowym wykopie z kręgów betonowych o 
 średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m

 17  1,000 studnia
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR 2-18 WACETOB 513-3
 Studnia ssawna w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
 1200 mm i głębokości studni 3 m

 18  1,000 studnia

 KNR 2-18 WACETOB 513-4
 Studnia ssawna w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
 1200 mm - za każde dodatkowe 0.5 m różnicy głębokości - 
 pomniejszenie o 0,50m

 19  -0,500 m

 KNR 7-09 WACETOB 2103-2
 Montaż rurociągów stalowych spawanych ze stali nierdzewnej o 
 średnicy zewnętrznej 100 mm 

 20  1,500 m

 KNR 7-09 WACETOB 2115-1
 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133
 mm i gr.ścianki do 4.5 mm  - kosz ssawny z grzybem zwrotnym

 21  1,000 szt

 KNR 7-09 WACETOB 2115-1
 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133
 mm i gr.ścianki do 4.5 mm - nasada

 22  1,000 szt

 KNR 2-18 WACETOB 511-4
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.25 cm - 
 obsypka

 23  3,710 m3

 KNR 2-18 WACETOB 511-3
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.20 cm - 
 nadsypka

 24  2,120 m3

 KNR 2-01 WACETOB 222-1
 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na 
 odległość do 10 m, kat.gruntu I-II

 25  8,980 m3

 KNR 2-01 WACETOB 210-4
 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz 
 samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
 ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV - przywiezienie
 piasku do zasypania wykopu - 10 km [S=20]

 26  10,956 m3

 Razem rozdział 1: Prace instalacyjne

 Prace budowlane i uzupełniające 2

 Roboty przygotowawcze 2.1

 KNR 2-25 WACETOB 310-2
 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie 
 na czas budowy

 27  165,600 m2

 KNR 2-25 WACETOB 310-1
 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa 
 ogrodzenia po zakończeniu prac

 28  165,600 m2

 KNR 2-25 WACETOB 313-1
 Furtki drewniane ze słupkami stalowymi - budowa

 29  1,800 m2

 KNR 2-01 WACETOB 113-3
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
 terenie równinnym

 30  0,010 km

 KNR 2-01 WACETOB 203-8
 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 
 0.60 m3, kat.gruntu III

 31  47,580 m3

 KNR 2-01 WACETOB 210-4
 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz 
 samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
 ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV - 5 km [S=10]

 32  47,580 m3

 KNR 2-01 WACETOB 510-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

 33  180,000 m2

 Razem element 2.1: Roboty przygotowawcze

 Jezdnia 2.2
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR 2-31 103-1
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
 nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II

 34  86,500 m2

 KNR 2-31 109-3
 Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 
 cm

 35  73,000 m2

 KNR 2-31 109-4
 Podbudowy betonowe bez dylatacji, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po 
 zagęszczeniu pow.12 cm - następne 8 cm [RMS=8]

 36  73,000 m2

 KNR 2-31 511-3
 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na 
 podsypce cementowo-piaskowej

 37  73,000 m2

 KNR 2-31 401-4
 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV

 38  45,000 m

 KNR 2-31 402-4
 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

 39  2,700 m3

 KNR 2-31 406-8
 Obramowania azyli z kostki kamiennej rzędowej o wys.16/18 cm na 
 podsypce cementowo-piaskowej [RMS=0,5]

 40  45,000 m

 Razem element 2.2: Jezdnia

 Oznakowanie 2.3

 KNR 2-31 702-1
 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 cm

 41  4,000 szt

 KNR 2-31 703-1
 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

 42  2,000 szt

 Razem element 2.3: Oznakowanie

 Razem rozdział 2: Prace budowlane i uzupełniające

 Razem kosztorys: Budowa ujęcia wody wraz ze stanowiskiem poboru wody do celów 
 przeciwpożarowych

  




