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Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji D - skwer miejski

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji D - skwer miejski

1 Przebudowa skweru miejskiego

1
d.1

KNR 2-21
0607-0200

Kamień "początek Szklarskiej Poręby" - zmiana lokalizacji szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-21
0607-0200

"Sztaluga Hofmana" - zmiana lokalizacji szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-21
0607-0200

Demontaż ławek i kosza na śmieci szt.

3 + 1 szt. 4,000

RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 2-21
0607-0200

Ławki parkowe z obudową z konglomeratu i konstrukcją nośną szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

5
d.1

Dostawa i montaż
Kosz na odpady z zadaszeniem

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2 Nasadzenia zieleni średniej i niskiej.

6
d.2

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ściółki z kory sosnowej z transportem taczkami na
terenie płaskim

m3

47,5 * 0,08 m3 3,800

RAZEM 3,800

7
d.2

KNR 2-21
0218-07

Rozścielenie ściółki z kory sosnowej ręczne z transportem taczkami
na skarpach o nachyleniu ponad 1:2

m3

47,50 * 0,05 m3 2,375

RAZEM 2,375

8
d.2

KNR 2-21
0707-07

Obsadzenie kwietników drugą i trzecią zmianą roślin jednorocznych
w ramach pielęgnacji przy ilości roślin 12 szt./m2
Irga pozioma

m2

10 m2 10,000

RAZEM 10,000

9
d.2

KNR 2-21
0707-03

Obsadzenie kwietników drugą i trzecią zmianą roślin jednorocznych
w ramach pielęgnacji przy ilości roślin 9 szt./m2
Rośliny jednoroczne - kwiaty

m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

10
d.2

KNCK-7 0505-
01

Sadzenie żywopłotów, jednorzędowo
Bluszcz pospolity

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

11
d.2

KNR 2-21
0701-02

Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

12
d.2

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych m2

10 + 30 m2 40,000

RAZEM 40,000

13
d.2

KNR 2-21
0701-05

Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

14
d.2

KNR 2-21
0701-04

Pielęgnacja drzew liściastych form piennych szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
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Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji D - skwer miejski

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Nawierzchnia piesza (50,00 m2)

15
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

40 / 1000 km 0,040

RAZEM 0,040

16
d.3

KNR 2-31
0102-05 0102-

06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV
- 19 cm głębokości koryta

m2

50 m2 50,000

RAZEM 50,000

17
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

50 * 0,15 m3 7,500

RAZEM 7,500

18
d.3

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01

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

m2

50 m2 50,000

RAZEM 50,000

19
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

50 m2 50,000

RAZEM 50,000

20
d.3

KNK 2-06 0301
-09

Nawierzchnia w jezdniach z kostki kamiennej nieregularnej o wym.
10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
Kostka granitowa rudo-szara 8/11, 15/17 (surowo-łupana)

m2

50 m2 50,000

RAZEM 50,000

21
d.3

KNK 2-06 0301
-08

Nawierzchnia w chodnikach z kostki kamiennej o wym. 10x10x10
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
Kostka bazaltowa surowo-łupana, boki cięte 10x10x10 cm

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

22
d.3

KNR 2-31
0401-0400

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

m

32 m 32,000

RAZEM 32,000

23
d.3

KNR 2-31
0402-04

D.08.01.01a

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

32 * 0,15 * 0,2 m3 0,960

RAZEM 0,960

24
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

32 m 32,000

RAZEM 32,000

4 Teren zielony (trawniki) (30,00 m2)

25
d.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie
płaskim

m3

30 * 0,1 m3 3,000

RAZEM 3,000

26
d.4

KNR 2-21
0203-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV nie
zadarnionym

m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

27
d.4

KNR 2-21
0401-06

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z
nawożeniem

m2

30 m2 30,000
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Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji D - skwer miejski

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Przebudowa skweru miejskiego 
	Pozycja: Kamień "początek Szklarskiej Poręby" - zmiana lokalizacji
	1

	Pozycja: "Sztaluga Hofmana" - zmiana lokalizacji
	1

	Pozycja: Demontaż ławek i kosza na śmieci
	3 + 1

	Pozycja: Ławki parkowe z obudową z konglomeratu i konstrukcją nośną
	3

	Pozycja: Dostawa i montaż
Kosz na odpady z zadaszeniem
	1


	Dział:Nasadzenia zieleni średniej i niskiej.
	Pozycja: Rozścielenie ściółki z kory sosnowej z transportem taczkami na terenie płaskim
	47,5 * 0,08

	Pozycja: Rozścielenie ściółki z kory sosnowej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu ponad 1:2
	47,50 * 0,05

	Pozycja: Obsadzenie kwietników drugą i trzecią zmianą roślin jednorocznych w ramach pielęgnacji przy ilości roślin 12 szt./m2
Irga pozioma
	10

	Pozycja: Obsadzenie kwietników drugą i trzecią zmianą roślin jednorocznych w ramach pielęgnacji przy ilości roślin 9 szt./m2
Rośliny jednoroczne - kwiaty
	30

	Pozycja: Sadzenie żywopłotów, jednorzędowo
Bluszcz pospolity
	15

	Pozycja: Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych
	15

	Pozycja: Pielęgnacja krzewów liściastych
	10 + 30

	Pozycja: Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych
	4

	Pozycja: Pielęgnacja drzew liściastych form piennych
	10


	Dział:Nawierzchnia piesza (50,00 m2)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym
	40 / 1000

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 19 cm głębokości koryta
	50

	Pozycja: Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko Wykonawcy (grunt z korytowania na odkład)
	50 * 0,15

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II
	50

	Pozycja: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm układanego w dwóch warstwach
	50

	Pozycja: Nawierzchnia w jezdniach z kostki kamiennej nieregularnej o wym. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Kostka granitowa rudo-szara 8/11, 15/17 (surowo-łupana)
	50

	Pozycja: Nawierzchnia w chodnikach z kostki kamiennej o wym. 10x10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Kostka bazaltowa surowo-łupana, boki cięte 10x10x10 cm
	1

	Pozycja: Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach  30x8 cm. Kategoria gruntu III-IV
	32

	Pozycja: Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem dla obrzeży jw.
	32 * 0,15 * 0,2

	Pozycja: Ustawienie obrzeża granitowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem
	32


	Dział:Teren zielony (trawniki) (30,00 m2)
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	30 * 0,1

	Pozycja: Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV nie zadarnionym
	30

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem
	30





