
Przedmiar robót

Obiekt Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Budowa Góra Włodowska, ul. Żarecka

Inwestor Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26 , 42-421 Włodowice

Zawiercie marzec 2014

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Tabela przedmiaru robót Strona 2/4

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Naprawę lub wymianę nawierzchni i krawężników alejek parkowych;

1 KNR 2-31
0803/01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

m2 100,000

2 KNR 2-31
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - 
grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 100,000

3 KNR 2-31
0310/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - 
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

 (Krotność= -1)

m2 100,000

4 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - 
grubość po zagęszcz. 3 cm

m2 100,000

5 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - 
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

 (Krotność= -1)

m2 100,000

6 Kalkulacja
indywidualna

Usunięcie korzeni z powierzchni napraw.

m2 100,000

Wymiana obrzezy

7 KNR 2-31
0813/01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej ze względu na obrzeza 
30x8

m 100,000

8 KNR 2-31
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m 100,000

wymianę urządzeń sportowych na boiskach

9 KNR 2-23
0309/02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa. Analogia montaż słupków.

szt. 2,000

10 Kalkulacja
indywidualna

Siatka do siatkówki

szt. 2,000

11 KNR 2-23
0309/06

Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki. Montaż kompletnego 
kosza.

szt. 1,000

12 KNR 2-31
0706/01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą 
chlorokauczukową

m2 10,000

wymianę części ogrodzenia

13 KNR-W 2-25
0307/03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z cokołem - rozebranie

m2 162,150

14 KNR-W 2-25
0307/01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z cokołem- budowa. ( 
Analogia)

m2 149,625

budowę lub wymianę balustrad

15 KNR 2-02
1209/01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym demontaż Rx0,5Sx0,5

m 16,800

16 KNR 2-02
1209/01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym. Analogia.

m 83,000

17 KNR 2-02
1209/01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym. Balustrada mnicha.

m 16,800

18 KNR 2-02
1209/01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym. Balustrada tarasu.

m 22,000

naprawę mnicha o konstrukcji żelbetowej

19 KNR 2-05
0208/04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg  wg zestawienia nr 2

t 0,120

20 KNR 4-01
0211/03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

m2 1,000

21 Kalkulacja
indywidualna

Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

m2 5,000

22 KNR 2-02
0406/03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej

m3 drew. 0,291

naprawę tarasu o konstrukcji kamienno-betonowej

23 KNR 2-02
0102/01

Ściany podziemia z kamienia miękkiego lub średniotwardego

m3 8,000

24 KNR 2-02
0210/01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne 
układanie betonu

m3 2,530

25 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

t 0,200

26 KNR 2-31
0502/04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

m2 50,000

27 KNR 2-31
0114/01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 50,000

28 KNR 2-31
0114/02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu

 (Krotność= -10)

m2 50,000

29 KNR 2-01
0503/01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości 
nasypu powyżej 4m w gruncie kategorii I-II

m3 14,000

30 KNR-W 7-12
0301/01

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych

m2 1,700

31 KNR 2-18
0108/03

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewn. 
110 mm

m 1,100

usunięcie zdegenerowanej zieleni i uporządkowanie terenu

32 KNR 2-01
0109/03

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich

ha 0,400

Mała architekrura

33 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż ławek

szt 5,000

34 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż koszy

szt 2,000

czyszczenie zbiornika

35 KNR 2-01
0210/03

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 
chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 
do 1km

m3 100,000
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Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej

Nr Opis robót

Naprawę lub wymianę nawierzchni i krawężników alejek parkowych;

Wymiana obrzezy

wymianę urządzeń sportowych na boiskach

wymianę części ogrodzenia

budowę lub wymianę balustrad

naprawę mnicha o konstrukcji żelbetowej

naprawę tarasu o konstrukcji kamienno-betonowej

usunięcie zdegenerowanej zieleni i uporządkowanie terenu

Mała architekrura

czyszczenie zbiornika


