
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącąInwestycja

Boisko wielofunkcyjne 

  

  

WiejskaAdres:

32-332 Bukowno 

  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

Kody CPV:

  

GMINA BUKOWNOInwestor:

KOLEJOWA 16 

32-332 BUKOWNO 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Bogusław LubaszkaSporządził:

 Sprawdził:

30.04.2019 r.Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru

1 SeKo Prix-WKI 12.2.0.3



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

6,563100

m2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 3 cm przy użyciu

frezarki "Wirtgen W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe

samochodem samowyładowczym o ładowności 5,0-10,0 t

KNR-SEK 6-01

0103-0300

1

6,563100

m2

37,5*17,5/100

82,386m3Roboty ziemne w gruntach kategorii I-II wykonywane koparką podsiębierną o

pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem

samowyładowczym

KNR-W 2-01

0203-0300

2

82,386m3(22,1*4,6+37,6*4,6)*0,30

128,000mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria

gruntu I-II - ANALOGIA: rowki pod obrzeża trawnikowe gr. 8 cm.

KNR 2-31

0401-0100

3

128,000m(42,0+22,0)*2

128,000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31

0407-0500

4

128,000m(42,0+22,0)*2

10,000szt.Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej,malowanych

farbą olejną nawierzchniową

KNR 2-23

0309-0500

5

10,000szt.2 {tuleje do słupków do siatkówki} + 8 {stojaków do bramek piłki ręcznej}

2,808m3Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,50 m3KNR 2-23

0308-0300

6

Fundament pod słupki do mini koszykówki

2,160m31,2*1,0*0,9*2

Fundament pod słupki do siatkówki - ustawienie i zabetonowanie tulej pod słupki

do siatkówki.

0,648m30,6*0,6*0,9*2

274,160m2Podbudowa z tłucznia kamiennego 40-60 mm warstwa dolna o grubości 15

cm.Transport samochodowy materiałów

KNR 2-23

0110-0100

7

274,160m222,1*4,6+37,5*4,6

274,160m2Podbudowa z klińca kamiennego 5-25 mm warstwa górna o grubości 5

cm.Transport materiałów taczkami

KNR 2-23

0104-0300

8

274,160m2274,16

274,160m2Podbudowa z klińca kamiennego 5-25 mm warstwa górna,dodatek lub

potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości. (krotność=2)

KNR 2-23

0110-0400

9

274,160m2274,16

274,160m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.

Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31

0310-0100

10

274,160m2274,16

274,160m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowa.

Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm -

pogrubienie warstwy o 3 cm. (krotność=3)

KNR 2-31

0310-0400

11

274,160m2274,16

924,000Ułożenie przepuszczalnej elastycznej warstwy przepuszczalnej gr 35 mmKALKULACJA

WŁASNA

12

924,00042,0*22,0

924,000Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr 13 mm. wraz z liniamiKALKULACJA

WŁASNA

13

924,00042,0*22,0

106,000mANALOGIA: Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o

rozstawie 3,0 m z rur stalowych wysokości 3,0 m

KNR 2-23

0401-0100

14

106,000m42,0*2+22,0

106,000mANALOGIA: Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o

rozstawie 3,0 m z rur stalowych.Dodatek za następny 1 m wysokości

KNR 2-23

0401-0200

15

106,000m106,0
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