
DODATKOWY KOSZTORYS INWESTORSKI  - PROJEKTOWANE
OGRODZENIE 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Hala handlu hurtowego z zapleczem administracyjno-biurowym - ogrodzenie
ADRES INWESTYCJI   :     Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, nr geod. dz. 100/72, 100/74
INWESTOR   :     Lubelski Rynek Hurtowy S.A., 
ADRES INWESTORA   :     Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 

DATA OPRACOWANIA   :     31.12.2018r.

Stawka roboczogodziny   :     16.17 zł
Poziom cen   :     I kw 2019r. Sekocenbud, średnie ceny dla woj. lubelskiego

NARZUTY
Narzuty kosztorysu
  Vat [V] ................................................................... 23.00 % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Narzuty wspólne działów
  Koszty pośrednie [Kp] ........................................... 65.40 % R+S
  Zysk [Z] ................................................................. 10.80 % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     68745.58 zł
Podatek VAT   :     15811.48 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     84557.06 zł

Słownie:  osiemdziesi ąt cztery tysi ące pi ęćset pi ęćdziesi ąt siedem i 06/100 zł

WYKONAWCA :                                                      INWESTOR :

Data opracowania

31.12.2018r.

Data zatwierdzenia



Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 Ogrodzenie
1

d.1
KNR 2-25
0312-03
analogia

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze
słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebra-
nie- analogia: demontaż istniejącego ogrodzenia pane-
lowego na długości 210,23m, panele 250x180cm, słupki
z dwuteownika IPE 100 - materiłay do ponownego wbu-
dowania

m2 378.414 24.60 9308.98

2
d.1

KNR 2-02
1807-03 1807-
07 
analogia

Słupy o wysokości 2.4 cm przybramowe z fundamenta-
mi betonowe 40x40 cm - analogia: wykonanie funda-
mentów betonowych dla mocowania słupków ogrodze-
niowych (wykop w gruncie 40x40x60cm i betonowanie
obsadzonego słupka ogrodzeniowego)

szt. 136.000 162.42 22089.12

3
d.1

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słup-
kach stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie
3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - analogia: pa-
nele ocynkowane 250x180cm (takie same jakie są w ist-
niejącym ogrodzeniu ), słupki ocynkowane długości 2,
40m z dwuteownika IPE 100 lub z profili zamkniętych
60x40cm - wykonanie nowego ogrodzenia z nowych
materiałów łącznie z trasportem

m 124.240 190.89 23716.17

4
d.1

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słup-
kach stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie
3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - analogia: pa-
nele ocynkowane 250x180cm (te same jakie są w istnie-
jącym ogrodzeniu ), słupki ocynkowane długości 2,40m
z dwuteownika IPE 100  - wykonanie nowego ogrodze-
nia z odzyskanych materiałów z demontażu istniejącego
ogrodzenia

m 210.230 64.84 13631.31

Razem dział: Ogrodzenie 68745.58
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 68745.58
Podatek VAT 15811.48
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 84557.06

Słownie:   osiemdziesi ąt cztery tysi ące pi ęćset pi ęćdziesi ąt siedem i 06/100 zł

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30076



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto 24633.26 20786.14 1535.99 17115.05 4675.14 68745.58
Vat 15811.48
Razem brutto 84557.06

Słownie:   osiemdziesi ąt cztery tysi ące pi ęćset pi ęćdziesi ąt siedem i 06/100 zł

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30076


