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SIGMA BJ

Przedmiar Strona 2/13

PROJEKT BUD.- ZADASZENIE  SCENY I  WIDOWNI  WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

1  ZADASZENIE SCENY I  WIDOWNI wg. proj.  i SST - Roboty Ziemne 
pod  Fundamenty CPV 45111 00

1 KNR 2-01
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

m3 52,166

2 KNR 2-01
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o 
pojemności łyŜki 0,60m3, grunt kategorii III- samochód do 5 t

m3 22,416

3 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV- 
samochód do 5 t, dalsze 9 km

R=18  S=18

m3 22,416

4 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Opłata za utylizacje, składowanie guntu z wykopów

22,416

5 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m

m3 20,825

6 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

m3 20,825

7 KNR 2-01
0501/01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w 
gruncie kategorii I-III

m3 8,925

2  ZADASZENIE SCENY  I  WIDOWNI wg. proj. i SST -Roboty Ŝelbetowe
i izolacje ,     CPV 45262300, 45320000-6

8 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa 
naturalnego- B10

m3 3,600

9 KNR 2-02
0604/03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco 
- pierwsza warstwa- emulsja asfaltowa , papa asfaltowa izolacyjna na tekturze 
odm.300

m2 36,000

10 KNR 2-02
0604/04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco 
- kaŜda następna warstwa pnad pierwszą - , papa asfaltowa izol. odm.300

m2 36,000

11 KNR 2-02
0290/02

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, Ŝebrowanymi fi od 8-14mm.  wg.proj.

t 0,280

12 KNR 2-02
0604/08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco 
- pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna - IZOLACJA 
DESKOWANIA - ZABEZPIECZENIE

m2 26,880

13 KNR 2-02
0204/01

Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o 
objętości do 0,8m3 - analogia BETON C(20/25) - wodoszczelny

m3 18,816
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PROJEKT BUD.- ZADASZENIE  SCENY I  WIDOWNI  WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

14 KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - 1 x Abizol R

m2 31,360

15 KNR 2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - kaŜda następna warstwa ponad pierwszą - 1 x Abizol R

m2 31,360

16 KNR 2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - kaŜda następna warstwa ponad pierwszą - 1 x Abizol P

m2 31,360

17 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - 1 x Abizol R

m2 34,560

18 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - kaŜda następna warstwa ponad pierwszą - 1 x Abizol R

m2 34,560

19 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - kaŜda następna warstwa ponad pierwszą - 1 x Abizol P

m2 34,560

3  ZADASZENIE SCENY  I WIDOWNI wg. roj. i SST - Kon strukcja 
stalowa , pokrycie z blachy , obróbki blach.  CPV 45262400-5,45260000-7

20 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Wykonanie ,dostawa (Zakup), rozładunek   konstrukcji stalowej zadaszenia, z 
wykonaniem projektu wykonawczego konstrukcji zadaszenia  wg. projektu 
budowlanego

t 36,343

21 KNR 2-05
0109/03

Hale 1-nawowe o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej bez suwnic, z lekką 
obudową z blach fałdowych bez ociepplenia na płatwiach i ryglach o rozstawie 
słupów 4,5m i rozpiętości 18,0m ANALOGIA  konstrukcji stalowej wg. 
projektu

t 36,343

22 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa (Zakup ) rozładunek, blachy TR 60 gr. 1 mm , RAL9006 
(srebrno-szary)

m2 697,475

23 KNR 2-05
1008/01

Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% 
bez ocieplenia  metoda tradycyjną  - analogia wg. projektu

m2 697,475

24 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa (Zakup), rozładunek  płyt Vetris FINISH gr. 18 mm RAL 7038 (szary  
jasny)

128,740

25 KNR 2-05
1007/01

MontaŜ lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych bez 
ocieplenia metodą tradycyjną - analogia z płyt Vetris Finisch

m2 128,740

26 KNNR 2
0504/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia 
ponad 25cm- ocynkowana gr 0,7 mm wg. projektu , do M przyjać blachę w m2

m2 44,166
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27 KNNR 2
0505/05

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien 
dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia pas 
nadrynnnowy szer. 60 cm z bl.stal gr.0,7 mm ocynkowanej  i  powlekanej  
PVDF RAL 7038

m 44,740

28 KNNR 2
0505/05

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien 
dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia koryto 
odwadniające  prostokątne 200x400 mm  z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 
mm i powlekanej  PVDF RAL 7038

m 17,200

29 KNNR 2
0505/05

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien 
dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia  rynny 
profilowane prostokątne  w rozwinięciu 400 mm  z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 0,7 mm i powlekanej  PVDF RAL 7038

m 44,740

30 KNNR 2
0506/03

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych - analogia 150-160  mm ,
RAL 7038 (produkcji Marlej)

m 19,000

4  ZADASZENIE  SCENY  I  WIDOWNI wg. proj. i SST - Malowanie 
antykorozyjne CPV45262400-5

31 KNR 0-25
0106/01

Czyszczenie elementów konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 ze stanu 
wyjściowego powierzchni B

m2 1.090,278

32 KNR 7-12
0219/01

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą do 
gruntowania, odporną na paliwa płynne i wodę morską - EPIRUSTIX 
7421-060-XX0 GROBUŚC DLA 1 POWŁOKI 100 um - 2 x MALOWANIE - 
analogia -Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania 
epoksydowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych

R=1,8  M=1,8  S=1,8

m2 1.090,278

33 KNR 7-12
0226/01

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, emalią 
epoksydową chemoodporną, pozostałe kolory, wraz z utwardzaczem - EMAPUR
-7669-094-XX0 ilośc warstw 2 - grubosc 1 powłoki 50 um - 2x Malowanie - 
analogia - Malowanie natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi, 
konstrukcji stalowych pełnościennych

R=2  M=2  S=2

m2 1.090,278

5  POMIESZCZENIA  WSPOMAGAJ ĄCE wg. proj. i SST- Konstrukcje 
drewniane CPV 45261100-5, 45260000-7

34 KNR 2-10
0103/01

Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych z terenu lub rusztowań ręcznie na 
głębokość do 2m w gruncie kategorii I-II - analogia - Dostawa  i wbicie 
elementów metalowych  fundamentowych do mocowania pali drewnianych - 
słupów - (wsp. 0,5 do R)

R=0,5

szt 44,000

35 KNR 2-02
0407/06

Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

m3 3,289

36 KNR 2-02
0406/02

Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej- bez papay

m3 3,851
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37 KNR 2-02
0408/05

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej- analogia dach

m3 1,997

38 KNR 2-02
0408/05

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej-analogia belki  podłogowe

m3 3,204

39 KNR 2-02
1110/01

Podłogi z desek struganych o grubości 25mm łączone na wpust i wypust- deski 
sosnowe

m2 95,000

40 KNR 2-02
1111/08

Lakierowanie posadzek i parkietów- analogia  podłóg drewnianych  2 x lakier 
bezbarwny , pólmatowy , odporny na czynniki atmosferyczne

m2 190,000

41 Kalkulacj
a

indywidua
lna

dostawa i montaŜ schodów drewnianych z podestem wg. projektu     (w rzucie 
wymiar 3,5x1,5) drewno sosnowe , impregnowane i lakierowane  x 2 , lakier 
odporny na czynniki atmosferyczne

kpl 2,000

42 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa  i montaŜ balustrad prętowych fi 10 mm  na słupkach  h=1,1 rura 50 
mm, pochwyt rura 40 mm  ze stali nierdzewnej wg.BHP

m 14,000

6  POMIESZCZENIA  WSPOMAGAJACE wg. proj. i SST  kostrukcja 
drwniana i pokrycie   CPV 45261100-5,45260000-7

43 KNR 2-02
0410/04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm

m2 150,000

44 KNR 2-02
0410/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -  analogia podbudowa pod 
blache trapezową  , deski gr 28 mm , strugane , szlifowane , impregnowane 
Fobos M-4, usztywnione deskami poprzecznie

m2 150,000

45 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa (Zakup ) rozładunek, blachy TR 60  gr. 1  mm , RAL9006 
(srebrno-szary)

m2 150,000

46 KNR 2-05
1008/02

Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów szedowych i stromych o 
nachyleniu powyŜej 10%- bez oceplenia , metoda tradycyjna analogia wg. proj.

S=0,7

m2 150,000

47 KNNR 2
0505/05

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien 
dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia pas 
nadrynnnowy szer. 60 cm z bl.stal gr.0,7 mm ocynkowanej  i  powlekanej  
PVDF RAL 7038

m 31,000

48 KNNR 2
0505/05

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien 
dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej- analogia  rynny 
profilowane prostokątne  w rozwinięciu 400 mm  z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 0,7 mm i powlekanej  PVDF RAL 7038

m 31,000
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49 KNNR 2
0506/03

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych - 100 - 110 mm , RAL 
7038 (produkcji Marlej)

m 18,000

7  POMIESZCZENIA  WSPOMAGAJ ĄCE wg. proj. i SST Elewacje - 
obudowa drewniana CPV 45261100-5

50 KNR 2-22
0601/03

Ścianki obite jednostronnie deskami o grubości 25mm- deski  sosnowe 
impregnowane objetościowo  FOBOS M-4- bezbarwny , strugane, szlifowane  , 
bez sęków, deski układane na zakład min. 3 cm

231,25 m2 231,250

razem m2 231,250

51 KNR 2-02
1111/08

Lakierowanie posadzek i parkietów- analogia  odeskowania ścian 2 x lakier 
bezbarwny , pólmatowy , odporny na czynniki atmosferyczne

m2 462,500

8  ZADASZENIE OGNISKA wg.projektu i SST  -                        CPV 
45261100 - 5,45260000-7

52 KNR 2-10
0103/01

Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych z terenu lub rusztowań ręcznie na 
głębokość do 2m w gruncie kategorii I-II - analogia - Dostawa  i wbicie 
elementów metalowych  fundamentowych do mocowania pali drewnianych - 
słupów - (wsp. 0,5 do R)

R=0,5

szt 8,000

53 KNR 2-02
0407/06

Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

m3 1,901

54 KNR 2-02
0406/02

Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

m3 1,637

55 KNR 2-02
0408/01

Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

m3 0,303

56 KNR 2-02
0407/02

Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej - KrzyŜulce

m3 1,145

57 KNR 2-02
0410/04

Ołacenie połaci dachowych łatami 30x50mm w rozstawie ponad 24cm

m2 124,000

58 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa (Zakup ) rozładunek, blachy TR 20  gr. 0,6 mm , RAL9006 
(srebrno-szary)

m2 124,000

59 KNR 2-05
1008/02

Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów szedowych i stromych o 
nachyleniu powyŜej 10%, metoda tradycyjna , bez ocieplenia  analogia wg.proj.

R=0,8  S=0,5

m2 124,000

60 KNNR 2
0504/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia 
ponad 25cm- analogia blacha nierdzewna  gr 0,5 mm  w m2

m2 21,840

9  PLAC UTWARDZONY wg. proj  i SST -kostka brukowa 
CPV45233222-1,45111200, 45233141-1



SIGMA BJ

Przedmiar Strona 7/13

PROJEKT BUD.- ZADASZENIE  SCENY I  WIDOWNI  WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

61 KNR 2-01
0121/02

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

ha 0,074

62 KNR 2-01
0125/01

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość 
warstwy do 15cm - 30% ręcznie tz 5 cm

R=0,3  S=0,3

m2 222,834

63 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - 
70% mechanicznie tz. 10 cm

R=0,7  S=0,7

m2 222,834

64 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 70% mechanicznie tz 14 cm

m2 519,946

65 KNR 2-31
0101/02

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm -  60% tz. 3 
cm

R=0,6  S=0,6

m2 519,946

66 KNR 2-31
0101/07

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii III-IV - 70 % tz. 14 cm

R=0,7  S=0,7

m2 222,834

67 KNR 2-31
0101/08

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii III-IV -za kaŜde dalsze 5 cm

m2 222,834

68 KNR 2-01
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyŜki 0,40m3, grunt 
kategorii I-III samochód 5-10 t

m3 282,256

69 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ZA 
DALSZE 9,0 KM samochód 5-10 t

R=18  S=18

m3 282,256

70 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Opłata za utylizacje i składowanie gruntu z wywozu

m3 282,256

71 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawęŜniki

m3 7,227

72 KNR 2-31
0402/05

Ława pod krawęŜniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o 
promieniu do 40m

m3 1,507

73 KNR 2-31
0407/03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem
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m 180,680

74 KNR 2-31
0407/06

ObrzeŜa betonowe - dodatek za ustawienie obrzeŜy na łukach o promieniu 10m

m 37,680

75 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm- frakcje 0 - 63 mm

m2 742,780

76 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm - za kaŜdy dalszy 1cm- pogrubienie o 5 cm  frakcje 0-31,5

R=5  M=5  S=5

m2 742,780

77 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce
cementowo-piaskowej - kostka polbruk Uni Stone  brzegi z mikro fazą, szara

m2 742,780

11  PLAC  GOSPODARCZY wg. proj. i SST - kostka brukowa 45233222-1,
45111200,45233141-1

78 KNR 2-01
0121/02

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

ha 0,003

79 KNR 2-01
0125/01

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość 
warstwy do 15cm

m2 27,500

80 KNR 2-31
0101/07

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii III-IV - 30% RĘCZNIE

m2 27,500

81 KNR 2-31
0101/08

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii III-IV -za kaŜde dalsze 5 cm - ZA DALSZE 3,0 
CM

R=0,7  S=0,7

m2 27,500

82 KNR 2-01
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyŜki 0,40m3, grunt 
kategorii I-III - samochód 5-10 t

m3 10,450

83 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ZA 
DALSZE 9,0 KM- samochód 5-10 t

R=18  S=18

m3 10,450

84 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Opłata za utylizacje i  składowanie gruntu z wywozu.

m3 10,450

85 KNR 2-31
0407/03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m 21,000
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86 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm- frakcji 0 -31,5 mm

m2 27,500

87 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm - za kaŜdy dalszy 1cm frakcji  0- 31,5 mm

R=2  M=2  S=2

m2 27,500

88 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce
cementowo-piaskowej- sara Uni Stone

m2 27,500

13  BOISKO DO KOSZYKÓWKI  wwg.proj. i SST  CPV  45212221-1, 
45233222-1, 45111200,45233141-1

89 KNR 2-01
0121/02

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

ha 0,036

90 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

m2 364,000

91 KNR 2-31
0101/02

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm - ZA 
DALSZE 10 CM

R=2  S=2

m2 364,000

92 KNR 2-01
0211/07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyŜki 0,60m3, grunt 
kategorii I-III - samochód 5-10 t

m3 109,200

93 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ZA 
DALSZE 4,0 KM - samochód 5-10t

R=8  S=8

m3 109,200

94 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Opłata za utylizacje i składowanie gruntu z wywozu

m3 109,200

95 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawęŜniki - B20

m3 3,200

96 KNR 2-31
0407/03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem- szare

m 80,000

97 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm- frakcje 0 - 63 mm

m2 364,000

98 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm - za kaŜdy dalszy 1cm- pogrubienie o 5 cm  frakcje 0-63
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R=5  M=5  S=5

m2 364,000

99 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce
cementowo-piaskowej - kolorowa Uni Stone brzegi z mikrofazą

m2 364,000

100 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej w elementach budynków i
budowli - analogia - Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi, Ŝebrowanymi fi 16mm i większe. fi 16 
mm AIII

t 0,400

101 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym- piasek

m3 0,200

102 KNR 2-23
0308/03

Fundamenty betonowe z betonu Ŝwirowego o objętości do 0,50m3 - analogia dla
słupów koszy  z B20

R=0,8

m3 2,400

103 KNR 2-23
0309/06

Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki - analogia- 
Osadzenie dostawa  tuleji do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki, 
malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową

R=0,6

szt 4,000

104 KNR 2-23
0309/08

Osadzenie śruby stojaka metalowego do koszykówki - analogia - Osadzenie i 
dostawa śrub stojaka metalowego do koszykówki malowanego farbą olejną 
nawierzchniową

R=0,6

kpl 4,000

105 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ koszy do koszykówki na slupkach z rur fi 114,3x4mm ( 
wysięgu 1650 mm, wysokości do obręczy 3050 mm wraz z tablicą o wym 
1600x1100 mm wykonanej z kratownicy obramowanej profilami stalowymi i 
kasetą umoŜliwiającą montaŜ na statywie, obręczą i siatką z łańcucha 4 mm)

kpl 2,000

106 KNR 2-01
0415/02

Rozplantowanie 1m3 ziemi leŜącej na długości 1m wzdłuŜ krawędzi wykopu w 
gruncie kategorii III

m3 2,400

16  ELEMENTY  MAŁEJ  ARCHITEKTURY- zagospodarowanie  placu 
Św.Floriana wg. proj. i SST  CPV 45112723-9, 45223800-4, 45111200

107 KNNR 6
0101/09

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników  wykonywane 
ręcznie w gruncie kategorii III-IV - WPOŁCZYNNIK 1.33 DO NAKŁADÓW

R=1,33

m2 6,250

108 KNR 2-01
0211/07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyŜki 0,60m3, grunt 
kategorii I-III

m3 2,500

109 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ZA 
DALSZE 9,0 KM

R=18  S=18
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m3 2,500

110 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Opłata za utylizacje i składowanie gruntu

m3 2,500

111 KNR 2-21
0606/06

Warstwa odsączająca Ŝwirowa piaskownicy

m3 1,250

112 KNR 2-21
0606/07

Wypełnienie piaskownicy piaskiem - analogia  gr. 30 cm

m3 1,875

113 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Zakup i montaŜ piaskownicy ze zjeŜdŜalnią ( wraz z fundamentami i wykopami) 
poz.1

kpl 1,000

114 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i i montaŜ wieŜy z trapem   (wraz z fundamentami i wykopami) poz.2

kpl 1,000

115 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ wieŜy (domek) z podestem (wraz z fundamentami i 
wykopami) poz.3

kpl 1,000

116 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ wieŜy łączonej z drabinką do wpinaczki (wraz z 
fundamentami i wykopami) poz.4

kpl 1,000

117 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ karuzeli tarczowej  (wraz z fundamentami i wykopami ) poz.5

kpl 2,000

118 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ huśtawki pojedyńczej (wraz z fundamentami i wykopami) 
poz.6

kpl 3,000

119 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ karuzeli czteroosobowej (wraz z fundamentami i wykopami) 
poz.7

kpl 1,000

120 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ drabinki do wspinaczki przeplotnia typu koń  (wraz z 
fundamentami i wykopami ) poz.8

kpl 1,000
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121 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ waŜek pojedyńczych (wraz z fundamentami i wykopami) 
poz.9

kpl 3,000

122 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ huśtawki czteroosobowej (wraz z fundamentami i wykopami )
poz.10

kpl 1,000

123 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ bujaka na spręŜynie  konik (wraz z fundamentami i wykopami
) poz.11

kpl 1,000

124 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ beczki obrotowej (wraz z fundamentami i wykopami ) poz.12

kpl 1,000

125 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ bujaka hustawka spręzynowa  (wraz z fundamentami i 
wykopami )poz. 13

kpl 1,000

126 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ pojazdów -samochód  (wraz z fundamentami i wykopami) 
poz.14

kpl 2,000

127 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ drabinki do wspinaczki - przeplotnia rakieta (wraz z 
fundamentami i wykopami) poz. 15

kpl 1,000

128 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ huśtawki podwójnej (wraz z fundamentami i wykopami ) 
poz.16

kpl 1,000

129 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Zakup i montaŜ ławek parkowych betonowych (wraz z fundamentami i 
wykopami ) poz.17

kpl 17,000

130 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ stołów do gry w ping-ponga (wraz z fundamentami i 
wykopami) poz.18

kpl 2,000



SIGMA BJ

Przedmiar Strona 13/13

PROJEKT BUD.- ZADASZENIE  SCENY I  WIDOWNI  WRAZ Z ZAGOSP. PL.SW. FLORIANA W NIEZDARZE

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

131 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ betonowych  koszy na śmieci (wraz z fundamentem i 
wykopami) poz.19

kpl 2,000

17  WYPOSAśENIE SALI ZBORNEJ W REMIZIE OSP  CPV 36100000-2
132 Kalkulacj

a
indywidua

lna

Dostawa i montaŜ stół drewniany wg. SST 00.08

szt 20,000

133 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ ławy drewnianej  z oparciem  wg. SST 00.08

szt 20,000

134 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ ławy drewnianej bez oparcia   wg. SST 00.08

szt 20,000

135 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa i montaŜ zydle drwniane (taboret z oparciem)  wg. SST 00.08

szt 40,000

18  ZESTAW   NAGŁOŚNIENIOWY Z TELEBIMEM   CPV 32342400-6, 
48813100-1

136 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa  ,  montaŜ i uruchomienie zestawu nagłośnieniowego (sprzęt 
nagłośnieniowy) wg.  SST 00.14

kpl 1,000

137 Kalkulacj
a

indywidua
lna

Dostawa,  montaŜ i uruchomienie Telebimu (ekran diodowy Led) wraz z 
konstrukcąa wsporczą, obudową i oprogramowaniem wg.  SST 00.14

kpl 1,000


