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Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji K - teren przy kompleksie boisk sportowych

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji K - teren przy kompleksie boisk
sportowych

1 Przebudowa teren przy kompleksie boisk sportowych - wyposażenie

1
d.1

Dostawa i montaż stołu do pingponga kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2 Kształtowanie skarp terenowych oraz wykonanie trawników siewem (595,00 m2)

2
d.2

KNR 2-01
0229-03

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m
w gruncie kat. IV

m3

202,85 m3 202,850

RAZEM 202,850

3
d.2

KNR 2-01
0229-06

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV -
dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

202,85 m3 202,850

RAZEM 202,850

4
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. III-IV

m3

202,85 m3 202,850

RAZEM 202,850

5
d.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste
kat. III-IV

m3

202,85 m3 202,850

RAZEM 202,850

6
d.2

KNR 2-21
0401-06

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z
nawożeniem

m2

595 m2 595,000

RAZEM 595,000

3 Nawierzchnia piesza, kostka betonowa gr. 6 cm (170,00 m2)

7
d.3

KNNR 1 0111-
02

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie pagórkowatym lub górskim. Odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych w terenie górzystym

km

80 / 1000 km 0,080

RAZEM 0,080

8
d.3

KNR 2-31
0101-05 0101-

06
D.02.01.01

Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III głębokość 15 cm m2

170 m2 170,000

RAZEM 170,000

9
d.3

KNR 2-01
0206-03 0214-

01
D.02.01.01

Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na
składowisko Wykonawcy (grunt z korytowania na odkład)

m3

170 * 0,15 m3 25,500

RAZEM 25,500

10
d.3

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II

m2

170 m2 170,000

RAZEM 170,000

11
d.3

KNR 2-31
0114-05 0114-

06
D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm układanego w dwóch
warstwach

m2

170 m2 170,000

RAZEM 170,000

12
d.3

KNNR 6 0502-
03

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z betonu śrutowanego
w kolorze czerwonym gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej
1:4 grubości 3 cm,

m2

170 m2 170,000

RAZEM 170,000

13
d.3

KNR 2-31
0401-0400

Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach  30x8 cm. Kategoria
gruntu III-IV

m

58 m 58,000
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Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji K - teren przy kompleksie boisk sportowych

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 58,000

14
d.3

KNR 2-31
0402-04

D.08.01.01a

Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem dla obrzeży jw. m3

58 * 0,15 * 0,2 m3 1,740

RAZEM 1,740

15
d.3

KNR 2-31
0407-04

D.08.03.01

Ustawienie obrzeża granitowego 30x8 cm na ławie z betonu C
12/15 z oporem

m

58 m 58,000

RAZEM 58,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Przebudowa teren przy kompleksie boisk sportowych - wyposażenie
	Pozycja: Dostawa i montaż stołu do pingponga
	1


	Dział:Kształtowanie skarp terenowych oraz wykonanie trawników siewem (595,00 m2)
	Pozycja: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	202,85

	Pozycja: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
	202,85

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
	202,85

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	202,85

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem
	595


	Dział:Nawierzchnia piesza, kostka betonowa gr. 6 cm (170,00 m2)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym
	80 / 1000

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III głębokość 15 cm
	170

	Pozycja: Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko Wykonawcy (grunt z korytowania na odkład)
	170 * 0,15

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II
	170

	Pozycja: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm układanego w dwóch warstwach
	170

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z betonu śrutowanego w kolorze czerwonym gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm,
	170

	Pozycja: Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach  30x8 cm. Kategoria gruntu III-IV
	58

	Pozycja: Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem dla obrzeży jw.
	58 * 0,15 * 0,2

	Pozycja: Ustawienie obrzeża granitowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem
	58





