
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Aleksandrowie
ADRES INWESTYCJI   :     Aleksandrów działki o nr ewid. 389 obr.Aleksandrów gm. Aleksandrów
INWESTOR   :     Gmina Aleksandrów
ADRES INWESTORA   :     26-337 Aleksandrów 39 B

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zagospodarowanie terenu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez
budowę rowerowego centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Aleksandrów na działce o nr ewid. 389, obr. Aleksandrów, gm.
Aleksandrów. 
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie zagospodarowania terenu urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz towarzyszącymi im
obiektami małej architektury wraz z utwardzeniem przyległego terenu. 
Na działce przewiduje się budowę n/w urządzeń:
˘ Siłownia zewnętrzna - podciąg - 1 sztuka;
˘ Siłownia zewnętrzna - wiosło - 1 sztuka;
˘ Siłownia zewnętrzna - pajacyk - 1 sztuka;
˘ Siłownia zewnętrzna - biegacz - 1 sztuka;
˘ Siłownia zewnętrzna - steper - 1 sztuka;
˘ Siłownia zewnętrzna - rowerek - 1 sztuka;
˘ Siłownia zewnętrzna - narty - 1 sztuka;
˘ Siłownia zewnętrzna - orbitrek - 1 sztuka;
oraz towarzyszące obiekty małej architektury:
˘ Ławka parkowa - 4 sztuki;
˘ Kosz na śmieci - 2 sztuki;
˘ Tablica z regulaminem - 1 sztuka.
Projektowane utwardzenie ma umożliwić wygodne dojście i dojazd do urządzeń rekreacyjno - sportowych dla osób chcących skorzystać z
siłowni zewnętrznej. Utwardzenie terenu przewidziano w pierwszym etapie kruszywem łamanym.
Ograniczenie terenu utwardzonego z krawężników betonowych 15x30x100cm na ławie betonowej oraz obrzeży 6x20x100cm.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z inwentary-
zacją - koryta pod nawierzchnie placów postojowych i chodników

m2

1597,0 m2 1597,000
RAZEM 1597,000

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm
758,0+131,0+463,0
Krotność = 0,8

m2

1352,0 m2 1352,000
RAZEM 1352,000

3
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie części urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
1352,0*0,08

m3

108,16 m3 108,160
RAZEM 108,160

4
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1352,0

m2

1352,0 m2 1352,000
RAZEM 1352,000

3 Krawężniki, obrzeża
5

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki z oporem
(155,0+22,0)*0,075

m3

13,28 m3 13,280
RAZEM 13,280

6
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

155,0 m 155,000
RAZEM 155,000

7
d.3

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

22,0 m 22,000
RAZEM 22,000

8
d.3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod oporniki z oporem
113,0*0,075

m3

8,475 m3 8,475
RAZEM 8,475

9
d.3

KNR 2-31
0407-05
analogia

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
113,0

m

113,0 m 113,000
RAZEM 113,000

10
d.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 6 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu - pod obrzeża 6x20
98,0*0,05

m2

4,9 m2 4,900
RAZEM 4,900

11
d.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem
98,0

m

98,0 m 98,000
RAZEM 98,000

4 Podbudowy
12

d.4
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm - pod chodnik
131,0

m2

131,0 m2 131,000
RAZEM 131,000

13
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - pod utwardzenia
758,0+463,0
Krotność = 0,333

m2

1221,0 m2 1221,000
RAZEM 1221,000

14
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm - pod utwardzenia
Krotność = 0,625

m2

1221,0 m2 1221,000
RAZEM 1221,000

15
d.4

KNR 2-31
1406-03
analogia

Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.

1 szt. 1,000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

5 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i stołu do gry w szachy z ławkami
16

d.5 kalk. własna
Siłownia zewnętrzna podciąg (ocynk + lakier) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.5 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna wiosło (ocynk + lakier) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.5 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna pajacyk (ocynk + lakier) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.5 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna biegacz (ocynk + lakier) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.5 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna steper (ocynk + lakier) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.5 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna rowerek (ocynk + lakier) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.5 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna narty (ocynk + lakier) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.5 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna orbitrek (ocynk + lakier) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Dostawa i montaż urządzeń komunalnych
24

d.6
KNR 2-21
0607-02

Ławka szt

4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000

25
d.6 analiza indy-

widualna

Kosz na śmieci szt

2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000

26
d.6

KNR 2-31
0703-02
analogia

Tablica informacyjna o pow. ponad 0.3 m2 - Regulamin Placu Zabaw szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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