
Boisko wielofunkcyjne - przebudowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na działkach nr 211, 476, 212/1  w miejscowości Obiechów
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Boisko wielofunkcyjne - przebudowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na działkach nr 211, 476, 212/1
w miejscowości Obiechów

1 ROBOTY ZIEMNE POD BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1

d.1
KNR-W 2-
01 0114-02
analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

ha

<Wykop linowy (ławy, rurociągi) ze skarpami>
poz.2/10000 ha 0,176

RAZEM 0,176
2

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek
[Składowanie urobku na działce Inwestora]

m2

poz.19*120% m2 504,000
1050*120% m2 1 260,000

RAZEM 1 764,000
3

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
[Składowanie urobku na działce Inwestora]

m2

poz.2 m2 1 764,000
RAZEM 1 764,000

2 OBRZEŻA BETONOWE I NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
4

d.2
KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km
[Przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie]

m3

poz.6+poz.9*(0,15+0,06)*120% 25,522
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,522
poz.4A*80% m3 20,418

RAZEM 20,418
5

d.2
KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)
[Przyjęto 20% robót wykonywanych ręcznie]

m3

poz.4A*20% m3 5,104
RAZEM 5,104

6
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.7*0,20*0,30 m3 6,074
poz.8*0,20*0,30 m3 5,219

RAZEM 11,293
7

d.2
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem
[Obrzeże kostki]

m

29,65+34,24+2*9,42+2*2,12+2*7,13 m 101,230
RAZEM 101,230

8
d.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem
[Obrzeże boisk]

m

2*15,00+2*28,49 m 86,980
RAZEM 86,980

9
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.7*0,30 m2 30,369
poz.8*0,30 m2 26,094

RAZEM 56,463
10

d.2
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

114,00 m2 114,000
RAZEM 114,000

11
d.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-
II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.4A-(poz.6+poz.9*(0,15+0,06)) m3 2,372
RAZEM 2,372

12
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
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poz.11 m3 2,372

RAZEM 2,372
3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

13
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.19 m2 420,000
RAZEM 420,000

14
d.3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
o szer. 5,0 m
[Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie 10-16 kN/m]

m2

poz.19 m2 420,000
RAZEM 420,000

15
d.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.19 m2 420,000
RAZEM 420,000

16
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm
[31,5-63 mm]

m2

poz.19 m2 420,000
RAZEM 420,000

17
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm
[0- 31,5 mm]

m2

poz.19 m2 420,000
RAZEM 420,000

18
d.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
[Miał kamienny 0-4mm]
Krotność = 3

m2

poz.19 m2 420,000
RAZEM 420,000

19
d.3 analiza indy-

widualna

Nawierzchnia poliuretanowa (Nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa
grub. 13 mm (baza z granulatu SBR grub. 11 mm powleczona natryskowo
barwionym poliuretanem gumowym o grub. 2 mm) wraz z liniami

m2

420 m2 420,000
RAZEM 420,000

4 WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA SPORTOWE BOISK
20

d.4
KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km
[Przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie]

m3

poz.23*120% 10,115
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10,115
poz.20A*80% m3 8,092

RAZEM 8,092
21

d.4
KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)
[Przyjęto 20% robót wykonywanych ręcznie]

m3

poz.20*20% m3 1,618
RAZEM 1,618

22
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane
[Przyjęto zbrojenie stóp fundamentowych ogrodzenia w ilości 50kg stali na
1m3 betonu]

t

poz.23*50/1000 t 0,421
RAZEM 0,421

23
d.4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu
[Fundamenty słupków i stojaków]

m3

(21+9)*0,30*0,30*1,10 m3 2,970
(13)*(0,30*0,30*1,10+0,30*0,35*0,80+PoleTrójkąta(0,50;0,40)*0,30) m3 2,769
0,30*1,10*(0,30+2,20+0,30+0,35) m3 1,040
0,30*1,10*(2,20+0,30+2,20+0,30) m3 1,650

RAZEM 8,429
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24

d.4
Dostawa i
montaż
analiza indy-
widualna

Bramki stacjonarne aluminiowe do piłki nożnej szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.4

Dostawa i
montaż
analiza indy-
widualna

Słupki wolnostojące do siatkówki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4

Dostawa i
montaż
analiza indy-
widualna

Słupki wolnostojące do tenisa ziemnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.4

Dostawa i
montaż
analiza indy-
widualna

Stojak stalowy ocynkowany do koszykówki jednosłupowy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.4

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-
II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.20A-(poz.23) m3 1,686
RAZEM 1,686

29
d.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.28 m3 1,686
RAZEM 1,686

5 OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
30

d.5
KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km
[Przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie]

m3

poz.33*120% 9,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9,000
poz.30A*80% m3 7,200

RAZEM 7,200
31

d.5
KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)
[Przyjęto 20% robót wykonywanych ręcznie]

m3

poz.30A*20% m3 1,800
RAZEM 1,800

32
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane
[Przyjęto zbrojenie stóp fundamentowych ogrodzenia w ilości 50kg stali na
1m3 betonu]

t

poz.33*50/1000 t 0,375
RAZEM 0,375

33
d.5

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu
[Fundamenty słupków i stojaków]

m3

25*0,50*0,50*1,20 m3 7,500
RAZEM 7,500

34
d.5

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-
II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.30A-(poz.33) m3 1,500
RAZEM 1,500

35
d.5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.34 m3 1,500
RAZEM 1,500
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36

d.5
KNR 2-23
0401-03
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - systemowe m

197,00 m 197,000
RAZEM 197,000

37
d.5

KNR 2-23
0404-04
analogia

Ogrodzenia - furtka wewnątrz ogrodzenia jednoskrzydłowa szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 MAŁA ARCHITEKTURA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
38

d.6
Dostawa i
montaż
analiza indy-
widualna

Ławka metalowo-drewniana z oparciem szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

39
d.6

Dostawa i
montaż
analiza indy-
widualna

Kosza na śmieci z zadaszeniem przeciwdeszczowym szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

40
d.6

Dostawa i
montaż
analiza indy-
widualna

Tablica informacyjna - regulamin boiska wielofunkcyjnego szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
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