
 
 

Przedmiar robót
 

InżynieryjnaRodzaj robót (branża):

  

In.271.9.2019 _ zadanie 1Inwestycja

dz. ŚRÓDMIEŚCIE; ul. Dworek 

Roboty inżynieryjne w zakresie wymiany istniejących nawierzchni na terenach rekreacyjno-zabawowych, na

nawierzchnie bezpieczne, poliuretanowe. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego

 

  

ul.DworekAdres:

44-200 Rybnik 

  

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Kody CPV:

  

MIASTO RYBNIKInwestor:

ul. Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

Piotr Wieczorek UM Rybnik [IMI]Sporządził:

czerwiec 2019 r.Data opracowania:
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

257,04m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i

chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

1

257,04m225,2*10,2

257,04m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i

chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu

I-IV

Krotność=3

KNR 2-31

0101-0200

2

257,04m2257,04

0,45m3Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość

20 m (kat.gr.IV); Wykopy pod fundamenty bramek do piłki

ręcznej; gł. 70 cm od dna koryta..

KNR 2-01

0307-02 307-06

3

0,45m34*(0.40*0.40*0.7)

0,06m3Podkłady betonowe na podł.gruntowymKNR 2-02

1101-01

4

0,06m34*(0,4*0,4*0,1)

0,64m3Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -

ręczne układanie betonu; w stopach fundamentowych należy

pozostawić otwory do późniejszego montażu tulei

ochronnych bramek do piłki ręcznej; wraz z wykonaniem

szalunku górnej części stóp (w strefie wykorytowanej).

KNR 2-02

0203-01

5

0,64m34*(0,4*0,4*1,0)

90,41m3Wywóz wraz z utylizacją urobku z korytowania na wybranym

przez siebie składowisku.

kalk. ind.6

89,96m3257,04*0,35

0,45m30,45

70,40mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową.

KNR 2-31

0407-0500

7

70,40m2*(25,2+10,0)

250,00m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.

Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10

cm; piasek.

KNR 2-31

0104-0100

8

250,00m225,0*10,0

3,00szt.Regulacja  nakryw studzienek kanalizacyjnych do poziomu

wierzchu odbudowy z kruszywa.

kalk. ind.9

3,00szt.3

250,00m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; KROTNOŚĆ 0,75,

DOCELOWA GR. WARTSWY: 15 cm  kruszywo łamane

frakcji 31-63 mm.

Krotność=0,75

KNR 2-31

0114-0100

10

250,00m2250,0

250,00m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; kruszywo łamane

frakcji 4-31mm .

KNR 2-31

0114-0300

11

250,00m2250,0

250,00m2Wykonanie podbudowy elastycznej o gr. 4 cm (warstwa ET -

mieszanka granulatu gumowego, drobnego kruszywa i

spoiwa poliuretanowego)

kalk. ind.12

250,00m2250,0

250,50m2Wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej z

granulatu EPDM o gr. 12 mm wraz z wierzchnią wartwą 

natryskową.

kalk. ind.13

250,50m2250,5

36,00m2Wyrównanie i wyplantowanie terenu wokół obrzeży gruntem

rodzimym.; 

kalk. ind.14

35,00m22*(25,0+10,0)*0,5

1,00m24*0,5*0,5

1,00kpl.Roboty pomiarowe.kalk. ind.15

1,00kpl.1
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