
PRZEDMIAR ROBOT

NA wyKoNANIE: Modemizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Przesmykach
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1

na_
5lKNR 4_01

1 o.r loesł uprosz-
Demontaż i ponowny montaż siatek ochronnych, ka- kpl.
mer, lawek itp.oraz uządzeń spońowych zzabezpie-
^-^-i& ^-^A ,,^-L^A-^_i^x i -ahrrrllaxiamczona !4ęn!!t! pżed uszllodzeniem izabrudzeniem I
Demontaż drabinek spońowych 7n2

l

23.75-3.50
= 83.13

83.1 3

Opis l jedn. mia- 1-1tose
ry

45212222-8 HALA

PCV o pow. ponad 2.5 m2 szyby stale ( fix ), skzyd-
la uchylno-rozwierane tzydzielne w pionie w koloze
- białe wsp. Uw= '1 ,1 Wm/K. Podział wg rys,2 za,
mieszczonego w opisie. Ramiaki 6 komorowe. W za-
kresie wymiany wliczony jest koszt naprawy łącznie z

wewnetznych i zewnętznych oscieży
oraz demontaż płytek ceramicznych na

parapetach. Zwraca się szczegolną uwagę na

4ąq. paodqf,lęnryki blą§ąane by nie uszkodąić
Poszezenie ramiaka o 7 cm na caĘ wysokości z
jednej strony w jednym oknie

Pośadzkl ledno iŃiólobarwne ż-płytek z karnióni

- uzupelnienie posadzki o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu z wykladziny z twolzyw

Uzu pe l n ie n ie zgrzew ania wykładzi n ru l o nowych z
,-

sztucznych 30%

i oczyszczenie posadzki z wykladziny

I

Cena
zł

Wańość
zł

(5]!
7

d.,1 1605-04
uproszczona

2 KNR 0-19

1 KNR 2_02

d.1 i0929-,l1
uproszczona

d.,|

KNR 0-9 0929_
1 1 uproszczo-
na

1209-

KNNR 2 1

04

d.1]01 uproszczo- sztucznych o wym. 20ź0 cm układane metodą regu-
]afną na zapraw|9lĘ9vvęjjt. J rnm

KNR 4-01

7-12 Ćzyszczónie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji
01 01-01 metalourych mocowań drabinek

4 Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukci meta-
lowych pod drabinki1212-34

4

1

d.,|

6
d.1

1

1

d.

zzÓia-o.gs
= 7.56

75
3.5*2+2.5"2

= 59.50
59.50

23.75*2 =
47.50

-2

= 5.90

ź5.1s-żi
11.87"2-
1.45*2+

o,34*2*7+
0.34*2 =

73.78

,lR 4-o1
26-03

i malowanie rur stalowych i blasza-
do 50 mm za drabinkami

drabinek spońowych

:aż skrzydeł dzwiowych i ościeżnic drewnia-
nych o pow. ponad 2,0 m2

KNR 0-19 Dostarczenie i montaż dżwi wewnetrznych półtora -
12 skzydłowych aluminiowych pełnych ciemny brąz

o§t9!ęc4!Ę rq]9!!4g9E]ić z Użytkownikiem )
3 0801- zeruanie listew pcv

07 uproszczo-
na

KNR 4-01
081 8-01
uproszczona
KNNR 2 1206_
07 uproszczo-
na
KNR 4-01
1215-05

15.00L
23.75*

11.s7-o.30l

1.87
= 281 ,91

rc.78

1.45"2 =
2.90

2 1206- Dostarczenie i mocowanie listew do posadzek przy-
ścienne z polichlorku winylu klejone04 uproszczo-

na

07 uproszczo-
na

kowych w drzwiach
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robót wykonywanych na suficie i ścianach plzy

rrczeńie i montaż listew



Opis

- dla boiska do piłki ręcznej
- dla tenisa zieEn_ejo
WŃóz rnateriałóŃ-z rozbiórki - okna 'l dlzwi

l usuńięń piasku z z wykonaniem

- Cena
zł

wartóse
zł
x6)

T
4-01

21
d.,1

0108_,l 1

KNNR 5 0303- dekli puszek
1 uproszczo-

na
l5Ażżń-1 sKocżŃADo sKoKU W !ĄL

22]KNNR 6 0801_ Rozebranie podbudowy z rozbieżni z kruszywa gr isrm,
d.2 01 uproszczo- cm

23 KNNR 6 0806- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6i
d.2 07 uproszczo- 20 cm na podsypce piaskowej

6 0404- Ustawienie nowych obrzeży betonowych o wymia-
d,2 1 uproszczo- 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-

zaprawą cementową z wykonaniem rowka -

rt{ŃR l osot-
uieżc| @ rzeża islqlqią9ypozio,E]Ęrylrlą
Ą/ykopy z załadunkiem ręcznym i transpońem na od-

uproszczo- ległośc do 1 km (grunt kat. 1-1l) wydłużenie rozbieżni

6 0104-
01 uproszczo-
na

27lKNNR 6 011 li Śtiukcylna z rrusŹvwa łarnaneso
d.2 01 uproszczo- 5-63) o grubości po zagęszczeniu 12 cm

na
KNNR60113-
06 uproszczo-
na

górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8

Warstwa koństrukcyjna z rruŚŻywa łarnanógo (fr.31,
5-63) o grubości po zagęszczeniu 10 cm

WarŚŃa górna poaOuOowv z Xiuszyw łamanych gr.
cm

6 011 wvrOwńujara z mńłu kam'lennego 1fr.
'l uproszczo- z kruszywa łamanego

na
KNNR 6 01 pzepuszczalna warstwa gr. 35 mm pod-
03 uproszczo-
na

kładowa Conipur ET 35 mm

tlar,viezcnnia poliuretanowa bezspoińowi nieprefa-
brykowana (warstwa gr. 'l0-11 mm z granulatu SBR,
warstwa natryskowa-mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU gr. 2-3 mm Conipur SP ,13 mm w
ko]q4ę4ęPies!Ę

KNR 2-23 Dostarczenie i montaż belki do odbicia do skoku w
( skzynka montaźowa, belka, listwa, pokrywa )

KNNR 6 01 06_
03 uproszczo-
na

6 0801_
1 uproszczo- pod ław betonową

6 0806- obudowy drewnianej zeskoczni
uproszczo-

KNNR 2 01 ław fundamentowych
uproszczo- ton C12l15 z deskowaniem i z osadzeniem kotew do

mocowania łat drewnianych

38 KNNR 20106- Kotwy stalowe ocynkowane z nakrętką wpuszczaną
w łatyd.2 01 uproszczo-

-2-
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I

Jedn. mia-
ry

l)|

.E-
]6 60l

1.30 =
61.30

1,22 =
61.22

i 90"1
0.30 = 0.

1.go:łI )? =
2,32

2.32

36.60

2.32+36.60
= 38.92

30.0*1.22+
2.32 =

= 38.92

6.0*
0.30 = 5.04

(2.70+0.18-
2)+3.0-2 =

(6,20*2+

szt

0,20*0,28 =

73
itaroami olejnymi pa3Ow o szer: 5 Óń - lin'li

4

kolor uzgodnić z pzedstawicielem w-f Użytkownika
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisa-

dla poszczegolnych boisk

ia oosączjd& z pasruo giubosci po zagĘsz-



Lp. Podstawa
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

llość Cena
zł

Wańość
zł

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

39
d.2

KNNR 6 0806-
07 uproszczo-
na

Wykonanie skrzyni zeskoczni z łat drewnianych o
wymiarach 12 x 10 cm zabezpieczonych przed dzia-
lamien warunkow atmosferycznychosadzonych za
pomocą kotew do ławy betonowej wg ras.

63 ((2.7O+
0.,1B-2)+

3.o-2)-o.12-
0.10 = 0,11

40
d.2

KNNR 6 0106-
03 uproszczo_
na

Wypełnienie zeskoczni piaskiem drobnym ( płuka-
nym ), spulchnionym miekkim

63 2.80-6.0"
0.30 = 5.04

41
d.2

KNNR 1 0501-
01 uproszczo-
n,

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.1-1ll

1n2 30.0"2.0 =
60.00

42
d,2

KNNR 1 0507-
03 uproszczo-
na

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 1n2 60.00

43
d,2

KNNR 2 01 06-
01 uproszczo-
na

Dostawa i montaż stojaków spiralnych ze stali nie-
rdzewnej na 5 rowerów

kpI 4

Oqó lem wańość kosztorysowa robót

Słownie:
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