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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty ziemne i odtworzeniowe zewnętrzne (wykopy, rob. nawierzchniowe i odtworzeniowe
nawierzchni pieszo-jezdnych wraz z podbudową, cokołu z kamienia, usunięcie ewentualnych
kolizji sieciowych przy budynku), zajęcie pasa ruchu drogowego

1

roboty ziemne i odtworzeniowe zewnętrzne (wykopy, rob. nawierzchniowe i odtworzeniowe
nawierzchni pieszo-jezdnych wraz z podbudową, cokołu z kamienia,

1.1

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o
grubości 5 cm - rozbiórka nawierzchni z odzyskiem
materiału

KNR 2-31
23102-03
analogia

1
d.1.1

210,000m2210

210,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubości 10 cm

KNR 2-31
0802-03

2
d.1.1

450,000m2450

450,000RAZEM

m2Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj.
skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II

KNR 2-01
0234-01

3
d.1.1

450,000m2450

450,000RAZEM

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia
grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

KNR 2-31
0107-01

4
d.1.1

45,000m345

45,000RAZEM

m2Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

KNNR 6
0109-01

5
d.1.1

210,000m2210

210,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80
mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową - kostka z odzysku

KNR 0-11
0317-03

6
d.1.1

210,000m2210

210,000RAZEM

szt.Karczowanie krzewów o średnicy korony ponad 1 mKNP 01
1346-02.01

7
d.1.1

100,000szt.100

100,000RAZEM

WYWOZY1.2

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-11

8
d.1.2

21,000m3210 * 0,1

21,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - 15 km

KNR 4-01
0108-12

9
d.1.2

315,000m321 * 15

315,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km grunt nasyp

KNR 4-01
0108-07

10
d.1.2

45,000m3450 * 0,1

45,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km - 15 km

KNR 4-01
0108-08

11
d.1.2

675,000m345 * 15

675,000RAZEM

Remont ogrodzenia, montaż bramy wjazdowej i furtki2

m2Ogrodzenie z prefabrykatów rozbiórka i ponowny montaż
w innym miejscu - analogia

KNP 01
0709-01.01

12
d.2

14,000m214

14,000RAZEM

m2Osadzenie stalowych bram przesuwanych elektrycznie o
powierzchni do 13 m2 - analogia

KNR-W 2-02
1221-02

13
d.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
9,000m29

9,000RAZEM

kplOsadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za
napęd

KNR-W 2-02
1221-05

14
d.2

1,000kpl1

1,000RAZEM

szt.Furtka o wym. 100x180 cm z boku przęsła bramy
wjazdowej otwierana na kartę analogia

KNR 2-23
0402-04

15
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

sztMontaż elektromechanicznych elementów blokujących -
kontrola dostępu wraz z zasilaniem do bramy i furtki -
analogia

KNR AL-01
0304-07

16
d.2

2,000szt2

2,000RAZEM

szt.Dostawa elementów obsługowych kontroli dostępu -
analogia

KNR AL-01
0111-03

17
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

tabl.Dostawa i montaż tablicy zasilającej  wraz z
zabezpieczeniami

KNR 5-18
0901-01

18
d.2

1,000tabl.1

1,000RAZEM

sztUruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników
(kontrolerów) magistrali

KNR AL-01
0306-02

19
d.2

2,000szt2

2,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupieKSNR 5
1004-01

20
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mWygrodzenie głównych linii  miejsc postojowych - linka na
słupkach z numeracją

KNP 01
0711-01.01

analogia

21
d.2

240,000m240

240,000RAZEM
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Spis treści

1Strona Tytułowa

2Przedmiar
2   1 Roboty ziemne i odtworzeniowe zewnętrzne (wykopy, rob. nawierzchniowe i odtworzeniowe nawierzchni

pieszo-jezdnych wraz z podbudową, cokołu z kamienia, usunięcie ewentualnych kolizji sieciowych przy
budynku), zajęcie pasa ruchu drogowego

2   2 Remont ogrodzenia, montaż bramy wjazdowej i furtki

4Spis treści
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne i odtworzeniowe zewnętrzne (wykopy, rob. nawierzchniowe i odtworzeniowe nawierzchni pieszo-jezdnych wraz z podbudową, cokołu z kamienia, usunięcie ewentualnych kolizji sieciowych przy budynku), zajęcie pasa ruchu drogowego
	Dział:roboty ziemne i odtworzeniowe zewnętrzne (wykopy, rob. nawierzchniowe i odtworzeniowe nawierzchni pieszo-jezdnych wraz z podbudową, cokołu z kamienia,
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - rozbiórka nawierzchni z odzyskiem materiału
	210

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
	450

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II
	450

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	45

	Pozycja: Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	210

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z odzysku
	210

	Pozycja: Karczowanie krzewów o średnicy korony ponad 1 m
	100


	Dział:WYWOZY
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	210 * 0,1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - 15 km
	21 * 15

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt nasyp
	450 * 0,1

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - 15 km
	45 * 15


	Dział:Remont ogrodzenia, montaż bramy wjazdowej i furtki
	Pozycja: Ogrodzenie z prefabrykatów rozbiórka i ponowny montaż w innym miejscu - analogia
	14

	Pozycja: Osadzenie stalowych bram przesuwanych elektrycznie o powierzchni do 13 m2 - analogia
	9

	Pozycja: Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za napęd
	1

	Pozycja: Furtka o wym. 100x180 cm z boku przęsła bramy wjazdowej otwierana na kartę analogia
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - kontrola dostępu wraz z zasilaniem do bramy i furtki - analogia
	2

	Pozycja: Dostawa elementów obsługowych kontroli dostępu - analogia
	2

	Pozycja: Dostawa i montaż tablicy zasilającej  wraz z zabezpieczeniami
	1

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali
	2

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
	1

	Pozycja: Wygrodzenie głównych linii  miejsc postojowych - linka na słupkach z numeracją
	240
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